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7er inleiding
Stephanus Johannes Paulus Kruger is als zoon van een
eenvoudige Zuidafrikaanse Boer op 10 October 1825 te
i.Bulhoek" nabij Steynsburg en nabij Colesberg, in de KaapKolonie geboren.
Die Kaap-Kolonie was door Hollanders in 1652 gesticht en
daarna tot bloei'gebracht. Maar in de Franse tijd ging die
kolonie voor ons verloren en namen de Engelsen deze.
De meeste Boeren konden zich onder het Engelse bewind
niet schikken en trokken naar het Noorden. Dit deed ook
de familie Kruger. In de wildernissen, waar ze terecht
kwamen, hadden ze veel last van wild gedierte en kwamen
ze in botsing met Kaffers.
De kleine Paul moest als negenjarig ventje mee en heeft
daar heel wat avonturen beleefd. Maar daardoor werd hij
juist de kerel van stavast, die hij later bleek te zijn. Door
zijn gezond verstand kreeg hij in later jaren een leidende
positie onder de Boeren. In verscheidene Kaffer-oorlogen
streed hij mee. Later werd hij vice-President van Transvaal.
Er waren n.l. twee kleine vrije Boerenrepublieken ontstaan;
Transvaal en Oranje-Vrijstaat. (Zie het kaartje op blz. 142.)
Kruger streed mee in de oorlog, die Transvaal in 1880 met
Engeland voerde, en drie jaar later werd hij President.
In 1899 brak de Grote Boerenoorlog uit, die op 31 Mei 1902
met de vrede van Vereeniging eindigde.
Kruger was toen niet meer in zijn land. Hij was naar Europa
gereisd, om hulp voor zijn volk te vragen. De Nederlandse
regering zond de kruiser „Gelderland" om hem te halen.
In Frankrijk klopte hij aan dovemans deur en in Duitsland
wilde de Keizer hem niet eens ontvangen. Daarop kwam hij
naar Nederland en ging in Hilversum wonen. Later vertrok
hij naar Zwitserland, waar hij te Clarens op 14 Juli 1904 is
overleden.
Hij is een groot man geweest, met een edel karakter en
daarom gaan wij in dit boek zijn geschiedenis vertellen.

HOOFDSTUK L
Vader brengt slechte berichten mee.
„Zou vader nog lang wegblijven, Moeder?"
„Dat weet ik niet, Paul; wie kan er nu zeggen, hoe lang die
Kafferoorlog precies zal duren? Maar waarom vraag je me
dat zo?"
„Och, ik verlang naar vader, en.. en.. nu ja ook, omdat
Columbus en Simson zo lastig worden. Ze willen bijna niet
meer doen, wat ik zeg, maar ik zal die luie Hottentotten met
de sjambok op hun huid komenI"
„Ho, ho Paul, hoe oud ben jij al, ventje?"
„Ik ben al bijna tien jaar. Moeder, en ik zal ze leren. Ze
moeten toch doen, wat ik zeg, want ik ben toch de schaapswachter? Ik ben toch hun baasi"
Lachend keek moeder Kruger naar de baas die zich zo
stond op te winden over zijn luie knechts.
„Kom," zei ze, „je moet je een beetje kalm houden, hoor.
't Is waar, jij bent de schaapswachter, maar ik vind het toch
niet goed, dat jij de zweep gebruikt, om oudere mensen af
te ranselen, al zijn het dan ook Hottentotten. Hier is je
padkost *) voor vandaag, pak maar vlug in en ga er dan maar
*) proviand.
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op uit. Misschien komt vader vandaag wel thuis en dan zal
hij die Columbus en die Simson wel eens onder handen
nemen."
Paul at zijn brood op, pakte de rest in z'n tas, dankte
toen, en vertrok.
Hij was niet in zon best humeur vandaag.
Vader was al enkele maanden weg. Hij was met een aantal
Boeren de Grote Rivier overgetrokken, om de in het Noorden
wonende wilde Kaffers te straffen. Deze kwamen voortdurend
in de streek, waar de Boeren woonden om er vee te stelen,
en dat wilde Casper Kruger, Pauls vader, hun afleren.
En terwijl vader in de oorlog was, moest Paul op de
schapen passen. Hij had daarbij hulp van twee Hottentotten,
Columbus en Simson, die heel lui en heel ongezeglijk
waren.
De jongen was nu echter vastbesloten er een eind aan te
maken. Als die Hottentotten vandaag weer zo weerbarstig
waren, zou hij ze met de sjambok afranselenI
De zon was nog niet op, toen Paul al wegtrok met zijn
schapen en z'n knechts. Ze moesten vandaag heel ver zijn,
want in de buurt van de Vaalbank, de hoeve van Casper
Kruger, was het land reeds afgegraasd.
Met een stug gezicht liep Paul achter de kudde aan.
Columbus en Simson hadden elkaar al een knipoog je gegeven.
Het gezicht van de baas stond op storm, dat zagen ze wel;
het zou dus oppassen zijn.
Ze deden daarom hun best, om de schapen bij elkaar te
houden en ze maakten daarbij veel lawaai om Paul te laten
horen, hoé goed ze hun best deden.
Doch de jongen trok zich er niet veel van aan. Hij was
met z'n gedachten bij zijn vader.
Elke dag keek hij met verlangen uit naar diens terugkomst
en hij hoopte, dat vader ook het gestolen vee weer zou
terugbrengen.
Eindelijk waren ze op de plaats, waar de kudde die dag
zou grazen, aangekomen.
De Hottentotten kregen hun plaats, waar ze op de schapen
moesten letten en Paul begon zijn boog en pijlen gereed te
maken.
Daarmee zou hij straks vogels gaan schieten, om die dan
voor zijn middagmaal te braden. Moeder had hem wel brood
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en een homp koud schapenvlees meegegeven, maar ze wist
best, dat Paul 's middags graag een geroosterde vogel lustte.
Die gaf ze hem echter niet mee, de jongen moest daarvoor
maar zelf zorgen.
't Ging die morgen opperbest met de jacht. Paul wist drie
vette patrijzen te bemachtigen en Columbus kreeg opdracht
ze schoon te maken. Als hij dit keurig deed, zouden hij en
Simson straks ook hun deel krijgen.
De Hottentot ging ijverig aan het werk. Hij zag tot z'n
vreugde, dat het gezicht van zijn jonge baas wat opgemonterd was en, om Pauls humeur nog beter te maken, ging hij
hem vleien.
„Jong-baassie zal een groot jager worden," zei hij, terwijl
hij onder zijn neerhangende kroesharen naar Paul loerde, om
te zien, welk een uitwerking zijn woorden hadden.
„Wacht maar, als baassie eerst maar een geweer krijgt,
dan zal hij leeuwen en rhenosters gaan schieten en dan zal
Columbus baassie helpen."
Paul schoot in de lach.
„Wou jij me helpen om een leeuw te schieten, Columbus?
Vertel me dan eens, hoe jij dat zou willen aanleggen? "
„Wel, baassie ligt achter een klipsteen en loert naar de
leeuw. Dan sluipt Columbus stiekum achter de leeuw om
en grijpt hem bij de staart en dan kan baassie de leeuw zo
maar schieten I"
Van vreugde over zo'n mooi plan gooide hij de hal f geplukte patrijs in de hoogte, om haar vervolgens weer op te
vangen.
„Als jij zoveel durft," lachte Paul, „kan ik me de moeite
van het schieten wel sparen. Jij kunt de leeuw wel een band
om zijn hals doen en hem levend bij me brengen."
„Maar baassie, dat durf ik nieti" zei Columbus nu verschrikt.
„Dat dacht ik wel en daarom zal er van dat vasthouden
van de staart ook wel niets komen."
Tijdens dit praatje had Paul wat dor gras en bladeren
bijeen gelegd en toen met een vuurslag de brand er in
gestoken.
Weldra had hij een flink knetterend vuurtje, waarboven hij
nu de eerste patrijs begon te roosteren. Af en toe streelde hij
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onder het braden het hanslam'), dat er met wijsgerige ogen
bij stond te kijken, over zijn kop. De moeder van dat lammetje was gestorven en toen had Paul het kleine dier gekregen, om het groot te brengen. Paul hield heel veel van zijn
„hanslam" en altijd was het beestje vlak bij hem.
De patrijs was nog niet helemaal gaar, toen hij een geweldig
geschreeuw hoorde.
Hij keek op en zag in de verte Simson, die boven op een
heuvel stond. De grote kerel zwaaide met zijn zwarte armen
en schreeuwde zo hard hij kon. Wat hij eigenlijk riep, kon
Paul niet verstaan, maar hij begreep het zoveel te beter.
Zoeven, toen Columbus de patrijzen moest schoonmaken,
had hij Simson er op uit gestuurd, om te gaan kijken, of het
commando van z'n vader nog niet terug kwam.
,,Zou die Hottentot me toch heus
" mompelde Paul.
Hij wierp de half-gebraden patrijs naar Columbus. „Daarl"
zei hij, „eet die op met Simson, maar denk er om, dat je van
de andere twee moet afblijven, hoori"
Toen rende hij weg. Hij hoorde niet eens meer, dat Columbus hem met allerlei mooie woorden bedankte.
Op z'n blote voeten, gekleed in zijn velbroek en velbaadje,
rende hij tegen de heuvel op.
„Wat is er, Simson?" vroeg hij hijgend, toen hij eindelijk
bij de Hottentot was gekomen.
. „Kijk, baassiel" zei deze, „ziet baassie daar ginds dat stofwolkje, nee, niet daarl ginds, zó, langs m'n vinger kijken.
Juist, daar bedoel ik. Nu daar komt een klompje Boeren aanrijden. Ze zijn net achter dat mimosabosje verdwenen, maar
straks komen ze weer te voorschijn. Kijkl" liet hij er triomfantelijk op volgen, „wat heeft Simson gezegd, daar zijn ze
weeri"
„Je bent een beste Hottentot, Simson," zei Paul, „ga nu
gauw naar Columbus, want die eet een patrijs op, en daar
mag jij ook de helft van hebben."
Met grote sprongen rende de Hottentot nu de heuvel af;
dat kluif je mocht hem niet ontgaan I
Paul snelde ondertussen de ruiters tegemoet. Hij vergat
nu z'n schapen en zelfs z'n lief hanslam. Vader kwam terug
1) Misschien van handslam d.i. een lam, dat met de hand gevoederd
wordt.
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uit de Kaffer-oorlog en hij wilde zo gauw mogelijk bij hem
zijnl
Zodra Casper Kruger z'n jongen zag aankomen, hield hij
zijn paard in.
Hij lachte vriendelijk en hees Paul op zijn paard. Daar zat
de jongen nu, veilig achter vaders brede rug.
„Waarom kom je me tegemoet draven, Paul?" vroeg
Kruger. „Moest je niet bij de schapen blijven?"
,,Columbus en Simson passen er wel op. Vader; ik was zo
nieuwsgierig, dat ik niet langer kon wachten. Hebt u de
oorlog gewonnen. Vader? Zijn de Kaffers nu verslagen en
krijgen we nu ons vee weer terug?"
,,Hoor eens Paul, je vraagt me zoveel tegelijk, ik kan je
dat allemaal niet ineens vertellen. Maar de oorlog hebben
we met Gods hulp gewonnen, dat kan ik je wel zeggen.
De rest vertel ik je vanavond well"
Ze waren nu bij de kudde gekomen. Paul gleed van het
paard af en Casper Kruger gaf het dier de sporen om z'n
kameraden in te halen, die hem een heel eind vóór waren
gekomen.
Columbus en Simson schrokken, toen hun baassie daar
zo opeens voor hen stond, want ze hadden geen zuiver geweten. De patrijs had zo heerlijk gesmaakt, dat ze de verleiding niet hadden kunnen weerstaan en ook de beide andere
hadden geroosterd en opgepeuzeld. De afgekloven beentjes
lagen er nog.
Met angst keken ze naar Paul's blauwe ogen, die zo onheilspellend konden flikkeren. Doch dat deden ze ditmaal niet.
De jonge baas zei alleen, dat ze schrokkerige Hottentotten
waren en daarmee liep het af. Ze moesten inmiddels de
kudde bijeen gaan drijven voor de middagrust en onderwijl
at Paul zijn brood met koud schapenvlees.
Hij was nu heel goed gemutst, de oorlog was gewonnen.
PrachtigI Nu zouden ze het gestolen vee terugkrijgen en
voortaan geen last meer hebben van de Kaffers.
Vroeger dan anders trok Paul die avond naar huis. De
schapen werden vlug de kraal in gedreven en toen snelde
de jongen het huis in, om vader te horen vertellen van de
oorlog.
Onder het avondeten werd er niet gesproken, maar toen
Casper Kruger een hoofdstuk uit de oude Statenbijbel had
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gelezen en gedankt had, stopte hij zijn grote houten pijp en
begon hij zijn verhaal.
Paul luisterde gretig, maar 't was helaas geen mooi verhaal, dat vader vertelde. Zeker, ze hadden de Kaffers verslagen en dat was geen kleinigheid geweest. Vader vertelde
verscheidene staaltjes over de listen, die de Zwarten verzonnen hadden en over de dapperheid der Boeren. Maar het
vee, waar het eigenlijk om begonnen was, hadden ze niet
gekregen. Dat hadden ze aan de Engelsen moeten afstaan,
zogenaamd als vergoeding voor de oorlogskosten. Ook hadden
deze de slaven vrij verklaard, zodat de Boeren straks zonder
werkvolk zouden zitten.
„Das gemeen, Vader!" zei Paul, „we kunnen die Zwarten
toch niet missen voor het werk en we zijn toch goed voor
henl"
„Jij niet, Pauli" meende moeder Kruger, „jij hebt ze vandaag nog met de sjambok gegeven!"
,,Heb ik niet gedaan. Moeder, ze waren nogal braaf vandaag!"
Beiden lachten; doch dadelijk daarop keken ze weer
ernstig, omdat vader met een bedenkelijk gezicht de rookwolken uit z'n pijp zat weg te blazen.
„We gaan hier vandaan!" zei hij kort.
„Gaan we van Vaalbank weg?" riepen de beide meisjes,
die ook aan de tafel zaten, tegelijk. Ze waren ouder dan
Paul, en moesten kousen breien voor het gezin. Dat was
geen kleinigheid, want er waren zes kinderen. Toen er zes
kinderen waren, had Casper Kruger z'n vrouw verloren. Dat
was 'n zware slag voor hem geweest, maar gelukkig had hij
daarna weer een andere vrouw gekregen, die een heel goede
moeder voor zijn kinderen was. Paul hield erg veel van
haar,
„Meen je dat werkelijk, Casper?" vroeg zijn vrouw nu,
„moeten we heus hier vandaan?"
„Ik zie geen andere weg. Vrouw. We zijn nu al beroofd
van een groot deel van ons vee en onze bedienden worden
met de dag meer rebels."
„Nou, Columbus en Simson hebben vanmiddag mijn
patrijzen
„Stil, Paul! Je mond houden als vader spreekt, dat weet
je allang!"
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Paul kreeg een kleur en zweeg, maar in zijn ogen was
goed te zien, hoe boos hij was.
„Op den duur," ging Casper voort, „wordt het leven hier
onmogelijk."
„Maar, lieve man, we kunnen toch maar niet zo op ons
eentje de wildernis intrekken?"
„Dat doen we ook niet. VrouwI Mijn broers Gert en
Theunis gaan ook mee en dan verder de Liebenberg's, de
Prinsloo's en nog meer bekenden."
„'t Lijkt me toch een waagstuk, CasperI We gaan immers
de wilde Kaffers tegemoet en ik zou het beter vinden, als
al de Kaapse Boeren tegelijk gingen. Daarvan is immers al
sprake geweest?"
„Als we gaan, dan gaan we met God, Vrouw, en wat de
Kaapse Boeren betreft, die zijn al jaren aan 't praten en
daarbij blijft het. Het is nu eindelijk tijd, om door te tasten
en daarom gaan we nu zo spoedig mogelijk."
Het werd stil in de eenvoudige huiskamer. Ieder was
bezig met zijn eigen gedachten en men hoorde alleen het
tikken van de Friese hangklok en het gerikketik van de breinaalden der meisjes.
„Vader," vroeg Paul opeens, „als we gaan trekken, wat
mag ik dan doen?"
„Jij wordt ossenleider, Paul. Jij moet bij het voorste span
ossen lopen. Dat is zwaar werk, 't is eigenlijk mannenwerk,
maar je moet het maar proberen te doen, ik heb er anders
niemand voor."
,,Ik durf het wel. Vader, ik zal goed mijn best doen,
en...."
„Ja, ja, maar zover zijn we nu nog niet. Morgenvroeg moet
jij weer met de schapen mee en daarom lijkt het mij 't beste,
dat jij nu je bed gaat opzoeken."
Paul keek wel wat op z'n neus; hij voelde zich zo groot,
nu vader gezegd had, dat hij ossenleider mocht zijn en nu
moest hij toch weer als een kleine jongen naar bed.
Maar tegenspreken hielp niet, dat wist Paul allang. Hij
keek nog wel smekend naar moeder, maar dat hielp al evenmin, want moeder was het altijd met vader eens. Dat vond
Paul wel eens vervelend. Hij maakte dus, dat hij onder de
wol kwam. Doch van slapen kwam voorlopig niets. Z'n hoofd
zat veel te vol met allerlei gedachten. Ze zouden nu Vaalbank
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verlaten. Toch wel jammer eigenlijk. Alles was hier zo vertrouwd. Maar misschien was het aan de overkant van de
Grote Rivier ook wel mooi. Jammer, dat hij zich altijd nog
met pijl en boog moest behelpen. Kleine-jongens-werk toch
eigenlijk. Hij moest vader maar eens zo gauw mogelijk om
een geweer vragen. Hij zou er al best mee kunnen schieten.
Het was nu 1835 en hij was 10 October 1825 geboren, welnu,
dan was hij immers al bijna tien jaarl Als hij een geweer....
op j a c h t . . . . blesbokken e n . . .
Maar verder kwamen Paul's toekomstplannen voorlopig
niet, want hij was al plannenmakend in slaap gevallen.
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HOOFDSTUK IL
De Krugers trekken de
wildernis in.
Nu Casper Kruger het besluit had genomen, om de Kaapkolonie te verlaten, brak er een drukke tijd aan. Bijna dagelijks moest hij er op uit, om besprekingen te houden met z'n
beide broers en de andere families, die mee zouden gaan en
dan moest hij proberen, zo voordelig mogelijk zijn bezittingen
van de hand te doen. 't Sprak vanzelf, dat ze op hun trek
slechts het allernodigste konden meenemen, al het andere
moest achterblijven. Het land, de boerderij, een groot deel
van het vee en van het huisraad werd verkocht. Och heden,
wat bracht dat weinig op. Paul luisterde met aandacht als
vader 's avonds zijn ervaringen aan moeder vertelde. Soms
zei hij boos, als vader een laag bedrag had genoemd, waarvoor hij het een of ander verkopen kon: „Maar dat doet u
toch niet. Vader, dat is immers veel te weinig?"
In de regel beleefde hij niet veel plezier van zon opmer15

king, want Casper Kniger wilde niet, dat kleine jongens zich
bemoeiden met de zaken van vader en moeder en daarin
had hij gelijk.
Eens op 'n avond had Paul het gewaagd, z'n vader om
een geweer te vragen, en Kniger had gezegd: „Als jij een
goede voorloper bent geweest, krijg jij een geweer van me.
Maar dan moeten we eerst bij de Caledon-rivier zijn gekomen."
Die avond had Paul de slaap bijna niet kunnen vatten van
blijdschap. Nu zou hij spoedig een man zijn, die een geweer
had en op jacht kon gaan.
Het duurde nu niet lang of Paul mocht mannenwerk
doen.
De dag van vertrek brak aan.
AI sinds een paar^ggken stond de nieuwe sterke ossenwagen, die Kruger had laten maken, in de schuur. Alles wat
meegenomen moest worden, werd in de wagen geladen. Koffiebonen, rijst, gedroogd schapenvlees en allerlei andere eetwaar werd erin geborgen. Verder wat beddegoed, kleren, de
oude Statenbijbel en enkele stoelen.
Maar ach, wat moest er veel achterblijven.
Paul kon wel huilen, toen hij zag, hoe weinig er eigenlijk
maar werd meegenomen. Doch juist toen hem de tranen in
de ogen sprongen, had hij bedacht, dat dit toch eigenlijk niet
te pas kwam. Hij moest bij deze trek een belangrijke taak
vervullen, hij zou immers ossenleider of voorloper zijn en
als hij dat goed deed, zou hij een geweer krijgen. Nee, een
kerel, die een geweer kon verdienen, mocht niet huilen,
alsof hij nog een klein ventje was. „Vooruit, flink zijnl" zei
hij tot zichzelf.
De nieuwe dag was nog niet eens aangebroken, toen de
ossen reeds voor de wagen waren gespannen. Enkele Kaffers
en Hottentotten, die het vee moesten drijven, had Kruger
de vorige dag reeds vooruit gestuurd, maar Columbus had
hij bij zich gehouden om de ossen aan te drijven. Zelf zou
Kruger de tocht te paard mee maken, terwijl moeder met de
grote meisjes en de kleinere kinderen in de wagen plaats
nam.
Half slapend kwam Paul naast de voorste ossen lopen.
Wat was dat nu? Daar stond me die Columbus al met het
touw in de hand.
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„Wat moet jij hier doen, Columbus?" vroeg Paul,
„Ik de voorloper ben, baassie," antwoordde de Hottentot
parmantig.
„Daar zul je koud van blijven, vriendI" zei Paul. „Vader
heeft gezegd, dat ik voorloper moet zijn."
„Nee, baassie; baassie kan wel knap patrijzen schieten,
maar ossen leiden, dat gaat niet, dat moet Columbus doen."
„Nee, Columbus," plaagde Paul hem terug, „jij kunt wel
knap patrijzen opsmullen, maar als voorloper deug je nieti"
„Al de wereld," riep Columbus boos, „dat zal ik eens even
aan ou-baas Kruger vragen!"
Paul keek hem lachend na.
Hij wist best, hoe dit zou aflopen.
En, jawelI Enkele ogenblikken later kwam Columbus met
een teleurgesteld gezicht terug.
„Baassie," zei hij slim, „jij moet maar voorloper wees hoor,
want ou-baas Kruger heeft voor Columbus ander werkl"
„Zon rakker," dacht Paul, „nu lijkt het wel, of ik een
gunst van hém ontvang."
Eindelijk klonk het bevel van Casper Kruger: „Trekl"
Paul greep de leidsels van ongelooide koehuid, die tussen
de horens van het voorste span vastgemaakt waren.
De ossen wierpen zich in het tuig en Columbus liet onophoudelijk de lange zweep knallen, om de ossen tot spoed
aan te zetten.
Paul had lang naar dit ogenblik uitgezien. Hij had gedacht,
dat hij heel vrolijk zou zijn, als de trek begon. Dan gingen
ze immers een onbekende toekomst tegemoet. Dan zouden
ze komen in woeste streken, waar leeuwen huisden en waar
men allerlei avonturen zou beleven.
Gek toch eigenlijkI Nu het eindelijk zover was, had hij
in 't minst geen plezier, 't Was alsof er een brok in z'n keel
schoot, toen hij vader „trek!" had horen roepen en toen ze
Vaalbank verlieten. Wat had hij daar heerlijke jaren doorgebracht. Overdag was er altijd veel te beleven op de boerderij en 's avonds, dan stopte vader z'n pijp en terwijl hij
dikke rookwolken uitblies, ging hij vertellen. Er kwamen
mooie geschiedenissen uit de Bijbel. Paul kende ze allemaal
nog, van Noach en de ark, van vader Jakob en zijn zonen
en dan de mooie geschiedenis van Jozef. Och, wat was dat
alles mooi.
Paul Emger —2
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Vader had Paul ook de letters geleerd en toen hij een beetje
kon lezen, mocht hij die geschiedenissen zelf lezen in de
Kaapse kinderbijbel, een oud boek, met kleine zwarte
prentjes, dat vader al van zijn vader had gekregen. Ook had
vader veel verteld over de geschiedenis van de Kaap. Jan
van Riebeeck, die dappere Hollander, had de kolonie aan
de Kaap gesticht. Wat had dat een moeite gekost. De Hottentotten hadden hem gedurig bedrogen en bestolen en vooral
met één Hottentot had hij heel veel beleefd. King Harry had
die vent geheten. Hij was een veedief eerste klas geweest I
Daarbij vergeleken, waren Columbus en Simson brave jongens, al hadden ze onlangs nog zijn patrijzen opgegeten.
Later waren er telkens nieuwe kolonisten bijgekomen,
hoofdzakelijk uit HollandI 't Was immers een Hollandse
kolonie. Maar ook uit Frankrijk waren er heel veel gekomen.
Hugenoten waren dat. Protestanten, die daar om hun geloof
vervolgd werden.
De Krugers waren uit Duitsland afkomstig, had vader verteld, maar dat was al haast honderd jaar geleden. Ze hadden
zich met de Hollanders verenigd en gevoelden zich nu op
en top Hollanders I
Plofl Daar lag de Hollander op zijn neus. Er lag een klipsteen op het pad en Paul had zo over die vroegere tijd lopen
dromen, dat hij de steen niet had gezien.
In een wip was Paul weer overeind. Vlug keek hij om zich
heen of iemand het had gezien, want hij schaamde zich toch
wel een beetje. Een „man" die voorloper is, moet niet op
zijn neus vallen, dat is kleine-jongens-werk.
Wat zag hij daar?
Daar stond Columbus krom van het lachen. Die „Hotnot"
had het dus toch gezien. Nu, goed, Paul zou het onthouden
en hij zou hem wel eens een poets bakken.
Al spoedig voegden zich de wagens van oom Gert en oom
Theunis bij hen en toen de zon begon te dalen, was het kleine
gezelschap compleet. Men vond een geschikte plaats om te
overnachten. De ossen werden uitgespannen, de paarden
gekniehalsterd en vervolgens werden een paar tenten uitgezet, waarin de mannen zouden slapen, terwijl de vrouwen
en meisjes in de wagens zouden blijven. Natuurlijk werd er
een kampvuur aangelegd, dat de gehele nacht moest branden,
om het wild gedierte, indien dit er mocht zijn, op een af18

stand te houden. Daarom ook moesten de mannen om beurten
de wacht houden bij het vuur. Paul behoefde dat nog niet
te doen en daar was hij heel blij om, want hij had slaap als
een marmot. Maar eerst vroeg hij nog aan vader, of hij die
dag een goede voorloper was geweest.
„Ja, Paul," zei Kruger, „jij hebt flink je best gedaan, maar
ik geloof, dat jij één keer te veel haast maakte, is 't niet?"
„Te veel haast?" vroeg Paul.
Maar opeens schoot het hem te binnen dat hij voorover op
zijn neus was gevallen.
Hij kreeg er een kleur van, maar dadelijk had hij zijn
antwoord gereed. „De ossen zijn toch geen enkele keer gestruikeld, VaderI" zei hij, „en ik was de voorloper, ik heb
de ossen voorgedaan, hoe zij n i e t moesten doen. En ze
hebben er goed naar gekeken."
„Jij weet je er mooi uit te praten," lachte Casper Kruger,
„je hebt flink je best gedaan en als dat zo mooi blijft gaan,
krijg je gauw een geweer van me. Maar nu moet je als de
wind naar bed, want morgen vroeg trekken we verder, we
zijn nog lang niet bij de Caledon rivierI"
Paul verdween, maar slapen, daar kwam vooreerst niets
van. Hij lag al maar te denken, over wat hij die dag beleefd
had. Vader had hem geprezen. Natuurlijk zou hij ook de
volgende dagen zijn best blijven doen en dan zou hij gauw
genoeg een geweer krijgen. Dat was dus in orde. Columbus
had hem vandaag uitgelachen, maar Paul zou wel eens willen
weten, of hij over een paar weken nog lachen zou, als hij
zijn geweer had.
't Beviel Paul best op de Trek. Maar 't bleef toch een
lelijke strop. Wat had hij zijn vader vanavond bij 't kampvuur horen vertellen? Daar had vader me toch vandaag
drieduizend schapen verkocht aan een slager voor een
„dikketon" ^ het stuk. Dat was toch eigenlijk een fooi, meer
niet. Jammer van die prachtige schapen, drieduizend nog
wel. Maar „'t moest!" zei Vader. De Hottentotten hadden
er stichtelijk voor bedankt mee de Oranje-rivier over te
trekken. Ze bleven liever een lui leventje leiden in de
Kaapkolonie, dan de wildernis in te gaan met de Trekboeren.
) dikketon noemden de Boeren een ducaton, die de waarde had van I 1.40.
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Maar oom Gert en oom Theunis hadden vader getroost.
Er was nog vee genoeg over. Ze waren hier, groot en klein,
met niet meer dan twintig mensen en dit kleine groepje bad
maar even dertig duizend schapen en enige honderden paarden en ossen. Vee genoeg dus. Hoe ze aan al dat vee gekomen waren? Dat hadden ze langzamerhand gefokt om te
gebruiken voor de boerderijen en het land, dat ze in de Kaapkolonie hadden verlaten. Ja, ja, het was heel erg. Op trek
gaan, was niets, maar dat je dan je huis en je land moest
achter laten, dat was n a a r . . . .
Wat nu?
Paul voelde, dat z'n ogen nat werden. Maar dat was toch
zeker gekheid? Een jongen, die „voorloper" is en over een
paar weken een geweer krijgt, moet niet huilen. Dat is werk
voor kleine kinderen. Maar een „man" huilt niet, maar bijt
z'n tanden op elkaar.
Met een punt van de deken veegde Paul z'n ogen weer af.
Niet meer aan Vaalbank denken I Dat is voorbij I
Morgen gaan we de Oranjerivier over en dan zijn we in de
wildernis, daar zijn we in een vrij land, waar geen onderdrukker ons meer kwaad kan doen. Dat zal fijn zijn! Vrij,
helemaal vrijl
En met dit heerlijke vooruitzicht dommelde Paul eindelijk in.
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HOOFDSTUK IIL
„Vader, daar zit een leeawl"
Er zat een kleine jongen aan de oever van de Caledonrivier. Vlak in zijn nabijheid waren nog een groot aantal
andere kinderen druk aan het spelen, maar hij lette niet op
hen. Hij was veel te druk bezig met zijn eigen zaken.
Wat waren dat wel voor zaken, die de kleine Paul Kruger
zo in beslag namen?
Ach, Paul was tijdens de reis naar de Caledon-rivier immers „voorloper" geweest. De gehele dag had hij het voorste
span ossen aan een touw moeten leiden. Nu behoefde dat
niet meer. Ze waren nu al maanden hier bij de rivier gekampeerd, in afwachting van nog meer Trekboeren, die zouden
komen. Er was al een groot aantal trekkers komen opdagen
en langzamerhand was hun aantal zo groot geworden, dat
men er over kon gaan denken, verder noordwaarts te
trekken.
Paul had goed z'n best gedaan en vader Casper had zijn
woord gehouden; de jongen had een geweer gekregen,
t Was een zware „Sanna", waar niet veel mee viel te be21

ginnen, maar 't was in elk geval nog goed genoeg, om er
zich mee te oefenen.
Op dit ogenblik was Paul echter niet aan 't schieten. Hij
deed iets heel anders.
Op z'n knieën lag hij aan de kant van de rivier en van de
blauwe klei, waaruit de oevers bestonden, maakte hij een
groot span ossen. Voor de poten nam hij kleine stokjes met
klei er omheen, mimosa-dorens stak hij in de kop, dat waren
de horens. Verder werden er kinderen gemaakt van klei,
Hoerenkinderen en kinderen van Zoeloes en eindelijk had hij
ook nog een miniatuur ossenwagen gefabriekt. De ossen werden nu voor de wagen gespannen en daar ging de zaak. Met
luide kreten vuurde Paul de ossen aan en hij verbeeldde
zich dan maar, dat de zaak ,,liep". In werkelijkheid kwam
natuurlijk geen enkele „klei-os" een voet van z'n plaats.
Juist toen het spel z'n hoogtepunt had bereikt, hoorde Paul
z'n naam roepen.
Deden dat z'n kameraden, die ginds aan 't krijgertje spelen
waren? Ze moesten maar bij hem komen, hoor, als ze wat
te zeggen hadden.
Daar klonk het alweer: ,,Pauli"
Nu schrok de jongen toch, want hij had die stem herkend,
't Was zijn vader, die hem riep en uit de driftige toon, waarop
hij geroepen had, begreep Paul, dat het menens was.
Vlug sprong hij op, klauterde tegen de wal op en liep toen
z'n vader bijna in de armen.
„Hier ben ik. VaderI Ik heb toch zo'n prachtige „trek"
gemaakt van klei, gaat U eens mee kijken?"
Maar Casper Kruger ging niet mee.
„Weet jij wel, dat meneer Roos al een half uur op je zit
te wachten?"
„Nee, Vader, ik d a c h t . . . . "
„Komt er niet op aan, Paul, wat jij dacht, maar het is zo
en maak nu maar gauw, dat je thuiskomt."
Als de wind rende Paul naar het kamp.
Meneer Tielman Roos was de man, die als onderwijzer de
trek meemaakte.
De Boeren hadden begrepen, dat hun kinderen niet als
kleine wilden mochten opgroeien, maar dat ze gedurende de
maanden, die de trek duurde, enig onderwijs moesten ontvangen.
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Casper Kruger vooral had het belang er van ingezien en
hij was blij geweest, dat meneer Roos deze taak op zich
wilde nemen. Als hij de kinderen maar iets van lezen en
schrijven leerde, was het al mooi.
Nu, de man deed goed zijn best, dat moest gezegd worden,
maar een heel gemakkelijk werkje was het niet. Het jonge
volkje was veel te veel aan de vrijheid gewend, om rustig
een paar uur per dag in de school van meneer Roos te kunnen
zitten. „School" was eigenlijk een veel te mooi woord, 't Was
een hut van riet en gras gebouwd en in dat schooltje moest
hij de kinderen de letters leren lezen en schrijven. Met de
meisjes ging het nog al, maar de jongens bezorgden de
man grijze haren. Hun hoofd zat veel te vol met j achtavonturen en verhalen over Kaffers of op hol geslagen ossen.
Wie zou er dan nog aandacht kunnen hebben voor boeken?
Ook Paul had niet veel zin in schoolgaan. Maar het moest.
Vader Kruger was op dit punt onverbiddelijk en later, vele
jaren later heeft Paul Kruger God er voor gedankt, dat zijn
vader tijdens de Trek zo streng was geweest. Zodoende kon
hij goed lezen en schrijven, en dat was hard nodig, want hij
was toen President van de Zuidafrikaanse Republiek geworden.
Maar aan zoiets kon de jongen vandaag toch niet denken?
Hij dacht nu alleen maar aan zijn klei-ossen en aan de oude
,,Sanna", waarmee hij zich oefende in het schieten.
Met dat al kwam hij nu toch onverwachts nog in de
school terecht. Meneer Roos was al begonnen en Paul kreeg
een heel moeilijk werkje. Hij moest het „Onze Vader" overschrijven.
Nu dat was een karwei.
Paul spande zich verbazend in en telkens kwam daarbij
het puntje van z'n tong buiten z'n mond kijken. Meneer Roos
zag het en hij lachte er eens om. Hij wist wel, dat er nu wat
moois zou komen.
Eindelijk was de jongen klaar. Triomfantelijk gaf hij het
papier aan meneer Roos en deze bromde een paar goedkeurende woorden.
Paul's ogen schitterden.
„Mag ik het aan vader laten zien, meneer?" vroeg hij.
Dat had Paul nog nooit gevraagd, In de regel had hij liever,
dat vader zijn werk niet zag, want och, och, het waren door23

gaans zulke hanepoten, die hij schreef. Dat waren het nu
ook nog, maar er was toch een verschil. Je zou ze nu móóie
hanepoten kunnen noemen.
Goed, Paul kreeg het papier, en hij rende er mee naar de
wagen. Vader stond juist wat te praten met Liebenberg, een
vriend van hem, een Boer, die ook tot de Trek behoorde.
„Nou, dat is al aardig, Paul, vind je ook niet, Liebenberg?"
vroeg hij, terwijl hij het papier aan zijn vriend liet zien.
„Dat zou ik denken," zei deze, „ik kan het zo niet Casper,
dat heeft die jongen mooi gedaan."
„Laat het nu maar eens gauw aan je moeder zien, Paul,
ze is in de wagen."
„Zou ik nu vanavond het kampvuur mogen stoken. Vader,
nu ik zo mooi geschreven heb?"
„Het kampvuur stoken? Maar jongen, dat doen we immers
zelf?"
„Als er druk gepraat wordt, vergeten de mannen het vuur
vaak en daarom is 't gemakkelijk, als ik er bij ben, om te
stoken."
„Nu vooruit, maar denk er om, je gaat op de gewone tijd
naar bed, hoor. Ik begrijp jou best, jij wilt op die manier
lang opblijven, maar dat zal niet gaan."
Paul liep weg met z'n papier.
Hij lachte maar eens om de bedreiging van vader. Daar
kwam niets van terecht, dat wist hij wel.
In elk geval had hij toch z'n zin gekregen; hij mocht vanavond het vuur stoken. En dat zou hij doen, reken er maar
op. De vonken zouden boven de wagens uitvliegen.
Zoals gewoonlijk zaten de Boeren ook die avond rondom
het kampvuur hun pijpje te roken.
Er werd druk gepraat en Casper Kruger vond het nu toch
wel heel verstandig, dat Paul voor het vuur zorgde. Men
sprak over een onderwerp, waarover heel wat te zeggen was,
namelijk over de vraag, of de Trek nu eindelijk groot genoeg
was, om verder te gaan. Het liep nu al tegen het einde van
1835; 't was midden in de zomer en de meeste Boeren waren
van oordeel, dat het nu tijd werd, om verder te trekken.
Een paar dagen geleden was Hendrik Potgieter met een
grote karavaan bij de Caledon-rivier aangekomen en dadelijk
had men toen besloten, een grote vergadering te houden.
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waarin de verdere plannen besproken konden worden. Die
vergadering zou morgen worden gehouden.
„Mij dunkt, mannen," zei Sarei Celliers, „we moesten
Hendrik Potgieter maar tot Commandant benoemen."
„Daar moeten we over stemmen," meende Gert Kruger,
„Och kom," zei Liebenberg, „als we 't met elkaar eens zijn,
dat Hendrik het worden moet, dan behoeven we immers niet
te stemmen."
„Paul, denk om 't vuur!" klonk opeens de stem van Casper
Kruger.
Paul schrok er van.
Dat was ook wat moois I
Daar was hij aangesteld tot stoker van het kamp en daar
vergat hij het vuur.
Vlug liep hij naar een der wagens, waartegen een hoop
takken lag opgestapeld.
Wat was dat nu?
Hoorde hij daar geritsel onder de wagen?
Och, kom, hij verbeeldde zich zeker wat. Wat zou daar
nu onder die wagen kunnen zitten? Allemaal gekheid
natuurlijk.
Hij greep een armvol brandhout en liep terug naar het
vuur. Knetterend sprongen de vlammen rond de nieuwe
voorraad en hoog laaide het vuur weer op.
„Nog zon beetje, Paul," zei vader.
Weg snelde de jongen.
Onwillekeurig keek hij weer naar die geheimzinnige
wagen, waaronder hij zoeven zulk een verdacht geluid had
gehoord.
Zag hij daar nu twee groene lichtjes..? onder die wagen?
Foei, wat glinsterden die lichtjes
Paul rilde ervan.
Aarzelend liep hij naar de hoop brandhout toe, maar
opeens....
Hij liet de takken vallen, die hij al had opgepakt, en rende
naar het kampvuur t e r u g . . . .
„Vader, daar zit een lecuwl" gilde hij.
Helaas, hij was net even te laat
Een monster van een leeuw sprong onder een der wagens
uit en wierp zich op oom Gert, die een beetje aan de buitenkant zat.
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Oom Gert tuimelde tegen de grond, maar Casper Krüger
was al opgesprongen en snelde naar zijn wagen. Daar stond
zijn geladen geweer altijd gereed.
„Stoken, Pauli" schreeuwde hij.
En Paul begon onmiddellijk in het vuur te roeren, zodat
de vlammen hoog oplaaiden.
Verschrikt hief de leeuw zijn kop omhoog. Dat was juist,
wat Casper bedoelde, want geen seconde later knalde het
schot en dodelijk getroffen rolde het dier om en viel boven
op oom Gert.
De andere Boeren waren intussen opgesprongen en een paar
wilden oom Gert gaan helpen.
„Wacht nog evenl" riep Casper, „je kunt nooit weten,
mannen, ik heb nog een kogel op mijn geweer."
Weer knalde een schot en nu was men er zeker van, dat
de leeuw goed dood was.
Het beest werd opzij getrokken en oom Gert krabbelde
overeind.
Hij had een lelijke wond aan z'n linker wang; daar had de
leeuw hem met z'n klauw geraakt. Maar verder kwam hij
er met de schrik af.
Oom Gert schudde zijn neefje de hand. „Dat heb je braaf
gedaan, kerelI" zei hij, „als jij niet gewaarschuwd had, zou je
vader nooit zo vlug zijn geweer hebben kunnen grijpen. Jij
zult een flinke Boer worden, geloof je ook niet, Casper?"
„Best mogelijk, broer, maar als hij dat worden wil, zal hij
toch op tijd naar bed moeten."
Lachend keek hij Paul aan.
„Je weet de afspraak, P a u l ? "
„ J a Vader," zei de jongen, maar 't was hem best aan te
zien, dat hij nog niet veel zin had.
„We gaan allemaal, mannen," stelde Liebenberg voor,
„na zo'n avontuur heb ik geen zin meer om te blijven
praten."
De anderen waren dat met hem eens en al spoedig
heerste er rust in het kamp. Alleen de wacht zat bij het
vuur.
Paul ging verheugd naar bed.
Meester Roos had hem geprezen om zijn schrijven en wat
had oom Gert gezegd? Die had hem „kerel" genoemdI
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Paul was best tevreden, morgen zou hij zich nog met z'n
oude „Sanna" gaan oefenen.
De volgende dag werd de grote vergadering gehouden.
Er werd een soort regering gekozen en enkele bepalingen
werden vastgesteld, 't Ging net als Liebenberg gedacht had.
Hendrik Potgieter werd, zonder dat er over gestemd behoefde te worden, benoemd tot Commandant. Verder werd
er besloten, dat slavernij niet was toegestaan. Geen enkele
Boer zou met geweld land van de inboorlingen mogen afnemen en iedere Boer moest plechtig beloven, dat hij zich zou
houden aan de wetten, die met algemeen goedvinden waren
vastgesteld.
Aan het eind van de vergadering werd er een verklaring
afgelegd, die meester Roos met sierlijke krulletters moest
opschrijven.
Deze verklaring luidde als volgt:
„Wij verlaten nu het vruchtbare land van onze geboorte,
waar wij bitter hebben geleden en aan knevelarij hebben blootgestaan en wij staan nu op het punt te midden van vele
gevaren een ons onbekend gebied te betreden.
Doch wij gaan onze weg in een vast vertrouwen op den
alom tegenwoordigen
en barmhartigen God, Dien wij niet
zullen ophouden te vrezen en Dien wij naar onze krachteri
zullen
gehoorzamen."
De dagen, die nu volgden, werden geheel in beslag genomen door de voorbereidingen van de nieuwe tocht. De wagens
werden nagekeken, de raderen gesmeerd, het tuig van de
ossen moest hier en daar gerepareerd worden-, enkele, stoere
jagers gingen erop uit, om wild te schieten en zodoende wat
voorraad te maken voor de lange reis.
Natuurlijk had meester Roos het nu veel te druk om les
te geven. Het schooltje bleef gesloten en niemand was hierover zo best tevreden als Paul.
„Schrijven kan ik nu," dacht hij bij zichzelf, „dat is gebleken, toen ik het ,,Onze Vader" heb moeten overschrijven.
Vader en meester vonden het beiden mooi. En lezen, ja lezen
gaat nog niet te best, maar dat leert wel. Vader heeft nu
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gezegd, dat ik elke dag nä het eten een hoofdstuk uit de
Bijbel hardop moet voorlezen. Mensen, wat zal ik het daar
goed mee leren. Zie zo, nu behoef ik niet meer in het schooltje
te zitten en kan ik al mijn tijd gebruiken, om te leren schieten met ou-sanna."
Op deze manier reikte Paul zichzelf een diploma uit. Intussen was het met zijn bekwaamheid nog niet bijster best gesteld. Daar zou meneer Roos later wel achter komen.
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HOOFDSTUK IV,
Een nachtelijke overvaL

WÊ^SÊk^im- P een vroege morgen was Paul bezig zich te
j^gl^S*^
oefenen met zijn oude Sanna. Als hij goed kon
"391*^^
schieten, zou hij eens een keer mee mogen op
de jacht, had vader beloofd en nu ging er geen dag voorbij, of
Paul was zich aan 't oefenen. Maar hij moest dit 's morgens
vroeg doen, want overdag had hij z'n oude betrekking weer:
hij was weer schaapswachter. Voor meester Tielman Roos
schoot er daardoor zo goed als geen tijd over.
De reis van de Caledon-rivier naar het Noorden was heel
voorspoedig verlopen. De Boeren waren in het Noorden van
de latere Oranje-Vrijstaat terecht gekomen en hadden daar
de landstreek tussen de Vaal en de Vetrivier gekocht van
Makwana, een Kafferkapitein, wie dit land, naar hij zeide,
toebehoorde.
Vijandelijke stammen waren hier niet en daarom hadden
de Trekboeren zich over het land verspreid, zodat ze voldoende ruimte hadden voor hun vee. Ze gebruikten hier hun
wagens en enkele tenten als woning.
Men genoot hier van zo'n heerlijke rust, dat de commandant Potgieter meende nu wel een reis te kunnen maken
naar de Zoutpansberg, dicht bij de Krokodillenrivier, waar
zijn vriend Trichardt een kamp had opgeslagen. Hij trok dus
met een aantal ruiters over de Vaal en reed naar het Noorden.
Maar daar aan de andere kant van de Vaal woonde een
heel kwaad heerschap. Dit was Mozilikatze, het opperhoofd
van de Matabelen, een zeer gevaarlijke Kafferstam.
Als Potgieter geweten had, wat zien in de kraal van Selikats, zoals de Boeren hem noemden, had afgespeeld, zou hij
waarschijnlijk niet op reis zijn gegaan.
Toen Selikats hoorde, dat Makwana het land tussen de
Vaal en de Vetrivier aan de Boeren had verkocht, was hij
woedend geworden. Was hij niet heer over alle olifanten en
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moest hij nu van anderen vernemen, dat de Witmensen aan
de andere kant van de Vaalrivier bezig waren op zijn
wild te schieten? Wat dacht die Makwana well Driftig stapte
de zwarte dikkerd heen en weer, terwijl zijn roodgestreepte
blauwe mantel koddig heen en weer wapperde.
Wacht, hij zou het ze wel eens afleren.
Geschenken wilde hij hebben en a n d e r s . . . .
Maar van dit alles wisten de verspreid wonende Boeren
nog niets.
Paul Kruger had z'n oude Sanna weer geladen. Met moeite
hief hij het zware geweer omhpog, om te mikken op een
vogel, die in een wilde-vijgeboom zat. Maar onmiddellijk liet
hij zijn Sanna weer zakken.
Zag hij het goed, kwam daar een ruiter aanrijden? Nee
maar, dat was er een, die haast had. Verbazend, wat liet
die kerel zijn paard rennen.
De ruiter was nu vlak bij Paul gekomen en thans zag de
jongen, dat de man heel bezorgd keek. Die heeft vast een
slechte boodschap, dacht Paul en hij draafde hem achterna.
Casper Kruger stond een pijp te roken bij zijn wagen, toen
de Boer van zijn dampend paard sprong.
„Wel, neef," zei Casper vriendelijk, ,,jij bent ook vroeg
vanmorgen, wat hapert er a a n ? "
„Selikats heeft ons vannacht overvallen. Oom," zei de man
gejaagd. „De Liebenbergs zijn vermoord en hun wagens zijn
in Drand gestoken. Er zijn nog meer slachtoffers. Ik rijd al
de wagens langs, om de mensen te waarschuwen," verklaarde
de man.
..Ga dan eerst naar de wagen van Sarei Celliers. Potgieter
is op reis en Celliers is nu onze commandant. Kijk daar
ginds achter die hoge klipsteen, neen, die daar rechts, juist,
daar staat de wagen van Oom Sarei."
De man sprong te paard, groette en reed verder.
Met ontzetting had Paul de boodschap van de man aangehoord.
Wat was dat verschrikkelijk I
Vannacht, terwijl hij rustig lag te slapen, waren die arme
Liebenbergs vermoord door de wrede mannen van Selikats.
In z'n verbeelding zag hij de zwarte horden door het veld
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rennen en de weerloze mensen overvallen. Hij zag hun
scherpe assegaaien ^) door de lucht vliegen en de mensen in
hun slaap doden. Hij verbeeldde zich de vlammen te zien
opstijgen van de brandende wagens.
Zeker zouden de mannen zich verdedigd hebben; ze hadden
hun geweren afgevuurd, hadden veel Kaffers neergelegd,
maar de overmacht was te groot geweest. Telkens en telkens
was er een nieuwe golf van zwarte Matabelen, met hun versierde hoofden, komen aanrollen.
Als wanhopigen hadden de mannen hun vrouwen en kinderen verdedigd. Vergeefs.... ze waren gedood en bij het
licht, dat de brandende wagens gaven, dreven de Kaffers het
vee der Boeren voor zich uit.
Paul zag in z'n verbeelding het nachtelijk drama voor
zijn ogen afspelen.
Hij had z'n ou-Sanna nog in de hand.
„Mag ik ook schieten. Vader?" vroeg hij.
Doch Casper Kruger hoorde z'n jongen niet. Hij was de
wagen ingeklommen en had aan zijn vrouw het vreselijke
nieuws verteld.
„Wat moeten we nu, Casper?" vroeg ze bedaard.
„Zo gauw mogelijk alle wagens bij elkaar brengen, tenminste dat is mijn mening. Ik weet niet hoe Celliers er over
denkt, maar ik zou een stevig kamp willen maken en dan
rustig die kerels willen afwachten."
„Denk je dan, dat ze terugkomen?"
„Dat doen ze beslist!"
Casper sprong de wagen alweer uit.
Ha, daar ginds kwam oom Sarei al aan.
Paul stond daar nog altijd met z'n ou-Sanna.
„Vader, mag ik nu ook schieten?" vroeg hij driftig, want
hij begreep best, dat vader niet meer zou luisteren, als oom
Sarei er was.
„Misschien wel, Paul, misschien wel, maar vooreerst nog
niet. Eerst moet je moeder helpen, want er zal nu heel wat
werk komen.
Daarop liep Casper Kruger Sarei Celliers tegemoet.
„Dat is een kwade boodschap, Oom," zei hij. „Oom moet
maar zeggen, wat er gebeuren moet."
*) werpsperen.
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„Alle wagens uit de omtrek moeten dadelijk hier heen
komen," zei Celliers vastberaden. „Ik heb de boodschapper
opdracht gegeven, dit uit mijn naam overal te zeggen."
„Precies Oom, zo had ik het ook gedachtI"
Reeds een paar uur later kwamen de eerste wagens aanhotsen. Celliers wachtte totdat alle wagens er waren. Hij
had er drie en vijftig. Vijftig wagens liet hij nu in een vierkant opstellen en ze alle aan elkaar vastbinden. Hiervoor
gebruikte men de jukriemen van de ossen. De disselboom
van de ene wagen werd vastgebonden aan de achterwielen
van de vorige wagen. De ruimte die tussen de wagens overbleef, moest opgevuld worden met grote takken van de doornboom, Paul moest er met Columbus en Simson op uit, om
takken te hakken en, behalve deze drie, gingen er nog heel
wat meer op uit. Vrachten takken werden er in korte tijd
aangesleept.
Er was nu een vierkant kamp ontstaan. Midden in die ruimte
stonden de drie overgeschoten wagens, die bestemd waren
voor de gewonden.
Een klein primitief kanon werd opgesteld. De geweren
werden schoongemaakt en goed in het vet gezet. Toen begonnen de vrouwen lood te smelten en kogels te gieten.
Zodra al de open ruimten tussen de wagens met takken
waren gevuld, werden de overgebleven takken bij de poort
gelegd. Men had namelijk op één plaats, tussen de wagens een
opening gelaten, die als poort moest dienst doen. De bedoeling
was, dat de mannen te paard de vijand tegemoet zouden
rijden, om hem zoveel mogelijk afbreuk te doen. Konden ze
de overmacht niet meer tegenhouden, dan zouden ze zo snel
mogelijk naar het kamp terugkeren en zodra ze binnen waren,
moesten dan de links en rechts van de poort liggende doorntakken in de poort worden opgestapeld.
Met koortsachtige haast werd er gewerkt en het was een
hele geruststelling, toen Celliers eindelijk verklaren kon, dat
de wagenburcht af was en men nu gerust een aanval van de
Kaffers kon afwachten.
Maar die aanval kwam nietl
De gehele Septembermaand verliep, zonder dat er één
Kaffer kwam opdagen, 't Was heerlijk lenteweer en het vee
graasde in de malse grasvlakten.
Paul Kruger was alle dagen druk in de weer met zijn
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schapen en van leren bij meester Roos kwam maar heel
weinig terecht
Zo ongemerkt was het October geworden.
Toen pas kwam het bericht, d a t de Matabelen weer in
beweging waren gekomen. Celliers rekende er op, dat nu ook
zijn kamp een beurt zou krijgen. Hij beschikte over drie en
dertig strijdbare mannen. Al deze mannen hadden met hun
vrouwen en kinderen weken lang in spanning afgewacht,
of de vijand zou komen opdagen.
Eindelijk was het ogenblik aangebroken, dat de mannen
de vijand tegemoet konden rijden. Ze sprongen op hun kleine
taaie paarden en reden de poort uit.
Paul stond buiten de poort en keek hen na. Jammer toch,
dat hij nog maar elf jaar was. Hoe graag zou hij meegegaan
zijnl
Maar dat kon hij niet, daaraan ivas nu eenmaal niets te
doen en toen de mannen uit het gezicht verdwenen waren,
liep hij vlug het kamp binnen, om zijn moeder te gaan helpen.
Er was nog genoeg te doen. M a a r veel zin in het werk had
de jongen nu niet. Hij was met zijn gedachten bij de mannen,
die uitgereden waren. Zouden ze nu al op de Kaffers gestuit zijn? Scherp luisterde hij, of hij geen schoten hoorde
knallen.
Werkelijk, daar viel het eerste schot, spoedig gevolgd door
tal van andere. Nu hield Paul het op de grond niet meer uit.
Hij klauterde op de wagen en ging bovenop de huif liggen.
Strak tuurde hij in de richting, vanwaar hij de schoten had
gehoord. Hij probeerde rookwolk j es te ontdekken, maar
inplaats, dat hij die zag, daagden ineens de ruiters op. Ze
reden een eind terug, hielden dan halt en vuurden op de
naderende zwarten. Paul wist, wat dit betekende, vader had
het hem nauwkeurig verteld. De assegaaien van de Kaffers
konden op z'n hoogst een worp van zestig meter bereiken.
De Boeren zorgden er dus voor, d a t ze altijd minstens die
afstand van de Kaffers verwijderd bleven. Hun geweren
troffen nog doel op een afstand van negentig meter. Telkens
als de Boeren stand hielden, schoten ze hun geweren af en
maaiden ze de voorste rijen der vijanden wegl Wanneer
die dan weer verwoed verder stormden, reden de Boeren
een eind terug en losten weer een salvo.
Op die manier sneuvelden er wel veel Kaffers, maar de
Paul Krtiger. — 3
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vijand w e r d d a a r m e e niet op de vlucht gedreven. Wat hadden e n k e l e h o n d e r d e n Kaffers te betekenen op een massa
van m i n s t e n s v i j f d u i z e n d ?
Al dichter n a d e r d e n zij intussen het kamp en toen zij bemerkten, d a t d e K a f f e r s van zins waren, om hen de terugtocht af te snijden, w e n d d e n zij de teugel en reden spoorslags
n a a r d e p o o r t in h e t k a m p .
P a u l zag h e n n a d e r e n .
Hij r o l d e bijna v a n d e wagen af, zo'n haast maakte hij om
bij de p o o r t te k o m e n . W a n t die poort moest nu onmiddellijk
met d o o r n t a k k e n w o r d e n dichtgemaakt en daaraan wilde hij
meehelpen.
Allen w a r e n b e h o u d e n binnengekomen.
Ze s p r o n g e n v a n h u n p a a r d e n en op een wenk van Sarei
Caüi@Eg__knielden a l l e n e n terwi)! buitsa d« wagenburcht de
grond d r e u n d e v a n d e voetstappen der duizenden zwarte
krijgers, s m e e k t e n d e z e Boeren met gebogen hoofd tot God om
redding. .. .
D a a r n a n a m i e d e r e Boer zijn plaats in, achter de doorntakken, die d e o p e n i n g e n versperden. Al duidelijker werd
het g e t r o m m e l v a n d e assegaaien op de schilden gehoord. Nu
w a r e n ze al heel d i c h t b i j . M a a r nog gaf de commandant niet
het bevel tot s c h i e t e n . P a s toen zij ongeveer negentig meter
van het l a g e r v e r w i j d e r d waren, klonk zijn krachtige stem:
„Vuur!"
Een g e w e l d i g s a l v o k n a l d e en Paul zag hoe tientallen
z w a r t e n tegen d e g r o n d tuimelden. Even was er een aarzeling . . . . toen s t o r m d e n d e Matabelen weer vooruit, om dadelijk d a a r o p m e t e e n n i e u w salvo ontvangen te worden.
L a n g z a a m , m a a r z e k e r , bleven ze vooruit dringen.
Eindelijk w a r e n z e h e t k a m p zo dicht genaderd, dat ze hun
assegaaien o v e r d e versperringen van doorntakken konden
heen w e r p e n .
Toen w e r d h e t d a a r b i n n e n wel een beetje gevaarlijk. Doch
gelukkig, s l e c h t s d r i e mensen werden gewond, ondanks het
feit, dat een w o l k v a n assegaaien binnen het kamp was neergevallen.
Nu s t o n d e n d e K a f f e r s r e e d s vlak bij de wagens. Ze konden
met hun l a n g e l a n s e n door de takkenversperring heensteken.
Sarei C e l l i e r s k r e e g een prik in z'n heup, maar, zijn pijn
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verbijtend, trok hij de spies er uit en doodde daarmee zijn
aanvaller.
Nu brandde er een salvo los, zoals er nog niet één was
gehoord. Alle geweren werden tegelijk afgeschoten. Dit bezorgde de vijand zulk een geweldig verlies, dat hij terugdeinsde.
Nog enkelen hielden stand, doch toen ging de hele bende,
onder het slaken van de lelijkste kreten, op de vlucht.
Paul had al die tijd vlak achter zijn vader gestaan. Terwijl
Casper Kruger vuurde, laadde Paul vlug het tweede geweer
van zijn vader. Zodoende kon deze onophoudelijk doorvuren.
'n Enkele keer had Casper gezegd, dat de jongen dekking
moest zoeken, maar Paul dacht er niet aan. Dapper bleef hij
bij zijn vader, hem telkens weer het geladen geweer aanreikend.
Toen de vijand was teruggetrokken, ging men de gesneuvelden tellen.
Vierhonderd Kaffers lagen rondom het kamp.
Van de Boeren waren er elf gewond, terwijl er helaas twee
waren gesneuveld: Nicolaas Potgieter en Pieter Botha.
Andermaal bogen de Boeren hun knieën, thans om God te
danken voor de behaalde overwinning. De plaats, waar deze
strijd plaats had gehad, noemden ze Vechtkop en zo heet die
plaats vandaag nog.
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HOOFDSTUK V.
Pauls Tader vertelt een verschrikkelijk
verhaal.
De vreugde over de overwinning, die bij Vechtkop was
behaald, was spoedig voorbij. Het lager begon gebrek te
lijden, want de Matabelen hadden al het vee meegevoerd,
maar liefst zesduizend koeien en veertig duizend schapen.
Er was geen voedsel en de kinderen hadden geen melk.
Meermalen waren de mannen er op uitgetrokken, om te
proberen het vee weer terug te krijgen, maar deze tochten
waren op niets uitgelopen.
Zo stond dus het gebrek voor de deur.
Veertien dagen na de overwinning zag Paul op een morgen
een vreemd gezelschap naderen.
Uit het Zuiden kwam een troep trekossen, die geleid werd
door zwarten en daar achteraan volgde een hotsende ossenwagen.
Hij snelde naar het kamp om zijn vader deze ontdekking
mee te delen en Casper Kruger sprong dadelijk te paard en
reed het gezelschap tegemoet.
In de wagen zat een heer, die zeide, dat hij dominee
Archbell was. Hij kwam van Thaba 'N Sjoe, waar hij zende36

ling was onder de Moroko-Kaffers, Hij bracht medicijnen
en proviand mee en de ossen waren om de wagens te trekken.
Want de dappere Boeren van de Vechtkop waren natuurlijk
ook hun trekossen kwijt en zaten zodoende op een eiland. Maar
nu bracht dominee Archbell uitkomst.
Caspcr Kruger snelde terug naar het kamp, om dit goede
nieuws te gaan vertellen.
Dat was een vreugde I
De zieken en gewonden werden natuurlijk het eerst geholpen en toen die drukte voorbij was, vroeg Sarei Celliers, wat
de predikant nu eigenlijk van plan was.
Dat was gauw gezegd.
Dominee Archbell wilde hen allen meenemen naar Thaba
'N Sjoe. Het opperhoofd van de Moroko-Kaffers was een
vriendelijk man. Hij zou de Boeren helpen, zoveel hij kon.
Dat was het plan van de predikant.
Maar daarover moest eerst eens lang en breed worden
gesproken. Want terug naar Thaba 'N Sjoe betekende: terug
ver naar het Zuiden, tot bijna aan de Oranje-rivier. En het
land waar ze nu vertoefden, hadden ze nog wel gekocht van
Makwanal"
Maar zij begrepen toch ook, dat ze hier voorlopig niet
konden blijven en daarom besloten ze ten slotte maar met
dominee Archbell mee te gaan.
Het was Paul maar half naar de zin, dat ze nu weer terug
gingen, maar er was niets aan te doen, het moest I
De Kaffer-kapitein Moroko ontving hen vriendelijk en
voorzag de Boeren van alles, wat ze nodig hadden.
Nog maar kort bevonden zij zich te Thaba 'N Sjoe, toen
er een nieuwe trek aankwam. Het was Gert Maritz, die met
honderd wagens, goed onderhouden ossen en enorme kudden
schapen en runderen uit de Kaapkolonie kwam.
Het eerste besluit, dat nu werd genomen was: verder
trekken I Maar om dit te kunnen doen, moesten de mannen
van Potgieter eerst hun vee terughebben, dat de Matabelen
hun hadden ontstolen. Telkens trokken nu troepjes Boeren
er op uit. Ze kwamen terug, de een met wat meer, de ander
met wat minder, maar veel was er niet te halen, want de
Matabelen waren met hun buit achter de Magaliesbergen
teruggetrokken en daar waren ze veilig.
Ondertussen was Casper Kruger naar Natal getrokken.
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Natal is het land tus&en de Indische Oceaan en het Drakengebergte. Daar vertoefde Piet Retief met een grote Trek en
Casper meende, dat er mettertijd voor hem ook wel een plaats
in Natal te krijgen zou zijn. Daar zou hij het liefst wonen.
Maar het land was nog niet het eigendom van de Boeren.
Retief was nog aan het onderhandelen met de Zoeloekoning Dingaan.
Casper Kruger stelde veel belang in deze onderhandelingen en daarom trok hij naar Natal. Hij drukte Paul op het
hart goed voor moeder en de zusjes te zorgen en de jongen
was niet weinig trots, dat vader hem zon gewichtige taak
opdroeg. Hij moest er maar voor zorgen, dat hij goed kon
schieten, als Casper terug kwam, had hij gezegd.
Toen vertrok vader naar N a t a l . . . .
Ja, daar stond Paul nul
Hij was op jacht gegaan, heel in z'n eentje, om moeder
en de zusjes vers vlees te bezorgen en dat was gelukt ook.
Hij had een mooie blesbok geschoten.
Maar nu bleek dat beest zo zwaar te zijn als lood.
„Hoe krijg ik m'n jachtbuit nu thuis?" mompelde Paul. Hij
was voor z'n twaalf jaar een ferme stevige jongen, maar zo'n
zwaar beest mee naar huis sjouwen, dat ging toch boven z'n
macht.
Paul zette zich op een klipsteen, om over het geval na te
denken.
„Jammer dat vader er nu niet is," mompelde hij. Casper
was al maanden lang weg en moeder Kruger maakte zich
soms heel ongerust. Als haar man daar in dat verre Natal
maar geen ongeluk overkwam. Ja, daar had Paul ook al
dikwijls over gedacht. Natal behoorde aan de Koning der
Zoeloe's, Dingaan, en zo'n heel gemakkelijk heer was dat nu
juist niet.
Piet Retief echter had goede moed gehad; hij zou met Dingaan wel tot een accoord komen en Casper Kruger had op
zijn woord vertrouwd. Doch er waren nu al maanden verlopen, zonder dat men iets van de onderhandelaars had gehoord en in de wagen van de Krugers werd heel dikwijls
over vader, die maar niet terugkwam, gepraat.
Opeens hief Paul het hoofd op.
Hoorde hij het goed? Was dat de hoefslag van een paard?
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Ja zeker, dat had hij niet mis; er naderde beslist een
ruiter.
Paul sprong op, hield de hand boven de ogen en staarde
in de richting, vanwaar het geluid kwam.
„Werkelijk!" mompelde de jongen, „het is vader!"
Zijn valkenogen hadden de forse figuur van Casper Kruger
al op grote afstand herkend.
Hij ging nu op de klipsteen staan, waarop hij zo pas had
gezeten en zwaaide met zijn hoed naar de snel naderende
ruiter.
Kruger herkende zijn jongen en weldra had hij hem bereikt.
„Ha, is U daar eindelijk. Vader!" riep Paul, „wat zal moeder blij zijn, zij maakt zich al zó ongerust."
„Ja, ik ben er Goddank weer Paul; maar we gaan nooit
naar Natal, dat wil ik je alvast verzekeren! Wat heb je daar,
Paul?"
„Een blcsbok. Vader!"
„Heb jij die geschoten?"
„Ja, ik heb dat beest neergelegd, want moeder had vlees
nodig, maar nu is de knaap zo zwaar, dat ik hem niet kan
meenemen."
„Dan ben ik precies op tijd gekomen, denk ik," zei
Kruger lachend. „Wacht, we zullen de bok op de rug van
mijn paard leggen! '
Kruger sprong van zijn paard en vader en zoon hesen de
jachtbuit van Paul op de brede rug van het dier.
Toen gingen ze op stap naar het kamp.
Onderweg deed Paul wel honderd vragen, maar Casper
Krüger was niet erg spraakzaam.
„Vanavond zal ik alles vertellen, wat ik beleefd heb, Paul;
't is vreselijk geweest, heel vreselijk, dat kan ik je alvast wel
zeggen. En nu moet jij me eens vertellen, hoe Ket met jullie
gegaan is."
Nu daarvoor was Paul te vinden.
Hij vertelde over de vriendelijke kapitein van de MorokaKaffers, over de schapen en de koeien. Het kleinste zusje
had kinkhoest gehad; dat was heel akelig geweest. Soms
moest ze zó hoesten, dat ze er blauw van werd. Maar nu was
ze gelukkig weer bijna beter. Ze kreeg alleen af en toe nog
maar een hoestbui.
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„En heb je goed op de schapen gepast, Paul?"
„Heel goed, Vader, één schaap heeft een poot gebroken en
dat was eigenlijk nog de schuld van die domme Columbus.
Maar 't was niet zo erg, want moeder was erg verlegen om
schapenvlees en daarom hebben we het beest toen maar opgegeten."
„Of je goed kunt schieten, behoef ik niet te vragen. Dat
zie ik aan de blesbok, die we bij ons hebben. Je krijgt
nu een ander geweer van me, dat heb je eerlijk verdiend.
En dan ga je maar rustig door met oefenen."
„Heerlijk!" riep Paul en hij maakte een luchtsprong van
wel drie voet hoog.
Zo babbelend hadden ze spoedig het lager bereikt. Moeder
Kruger liepen van vreugde de tranen over de wangen, toen
ze na zoveel maanden haar man weer ongedeerd terugzag,
Paul verlangde al naar de avond. Dan zou vader immers
vertellen over Dingaan de Kafferkoning.
Eindelijk was het avond.
Het kampvuur brandde en heel wat Boeren zaten er om
heen, om het verhaal van Casper Kruger te horen.
Paul zat er ook bij.
Hij mocht weer voor het kampvuur zorgen net als op die
avond, toen hij een leeuw had ontdekt.
„Ja, mensen," begon Kruger, „het is een vreselijke geschiedenis, die zich daar in Natal heeft afgespeeld. De bloedhond
Dingaan heeft Piet Retief en zijn mannen als schurftige honden laten doodslaani"
„Ontzettend I"
„Maar laat ik het verhaal geregeld vertellen! De eerste
keer, dat Retief naar Oemgoengoendhlovoe, de hoofdstad van
Dingaan, ging, om over Natal te onderhandelen, ben ik mee
geweest. Na veel voorzichtig praten en onderhandelen kregen
we Dingaan zover, dat hij beloofde aan de Boeren al het
land tussen de Toegela- en de Oemzinvoeboe-rivier te zullen
afstaan. Maar hij stelde daarbij één eis. Het opperhoofd
Sinkozella had hem een grote menigte runderen ontstolen
en nu wilde Dingaan, dat de Boeren die beesten van de
veedief terughaalden. Als ze dat hadden gedaan, zou hij
het contract tekenen. Retief beloofde dit te zuUen doen en
zo gingen we er op uit, om het vee van Sinkozella af te
nemen. '
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„Dat gelukte natuurlijkl" viel Paul z'n vader in de rede.
„Zeker gelukte dat, we wisten al het vee te heroveren,
doch één ding was jammer, Retief liet de veedief zelf weer
gaan. Dat had hij niet moeten doen, want nu had Dingaan
een reden, om de Boeren niet te vertrouwen en te menen,
dat zij met Sinkozella onder één hoedje speelden.
Goed, we hebben dat vee naar Dingaan gebracht en de
koning was bijzonder in zijn schik, dat hij zijn bezit weer
terug had. Hij beloofde Retief, dat hij hem nu geheel Natal
zou afstaan, Retief beloofde, dat hij over enige tijd zou terugkeren en dan zouden ze samen het contract opmaken en
tekenen.
Werkelijk is Retief weer gegaan, begin December, y Dat
zou dan zijn laatste bezoek zijn, dat hij aan de Zoeloe-koning
bracht,"
„Ging U niet mee. Vader?" vroeg Paul,
Nee, jongen en ik mag nu achteraf God wel danken, dat
het zó is afgelopen, want anders hadden jullie me nooit weer
gezien,"
Ja, dat begreep Paul ook en hij luisterde naar wat vader
verder te vertellen had,
„Ik kon dan niet mee," vertelde Kruger verder, „en bleef
in het kamp rustig de terugkomst van Retief afwachten. En
daar komt me op zekere morgen in de eerste helft van
Februari een Zoeloe ons kamp binnen, met de verpletterende
tijding, dat Retief en al zijn mannen zijn gedood.
Alles was naar wens verlopen, het contract, dat door zendeling Owen was opgesteld, was door Dingaan en twee van
zijn induna's getekend, verder hadden ook Retief en nog vijf
van zijn mannen het document ondertekend,
Dingaan wenste toen ter bezegeling van de overeenkomst
nog enige feestelijkheden te geven. Ook verzocht hij Retief
met zijn Boeren hem een ruiterdans te laten zien, omdat de
Zoeloes in hun land geen paarden kennen. Retief stemde
toe, de Boeren stelden zich op in twee rijen en joegen op
elkaar in, terwijl zij voortdurend galoppeerden.
Deze ruiterdans schijnt op Dingaan 'n diepe indruk te
hebben gemaakt en misschien heeft hij zich heimelijk bevreesd
gemaakt voor de macht der Boeren. Toen is vermoedelijk het
snode plan in hem opgekomen, om het blanke opperhoofd
1) 1836.
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met zijn mannen te vermoorden. Zo lang mogelijk echter
wilde hij de schijn van vriendschap bewaren. Na afloop van
de ruiterdans vroeg Dingaan, of de Boeren binnen de omheining van zijn paleis wilden komen. Ze konden dan samen
voor afscheid een kroes kafferbier drinken, terwijl zijn mannen een krijgsdans zouden uitvoeren. De Boeren moesten
natuurlijk ongewapend verschijnen, dat is de gewoonte. De
niets-kwaads-vermoedende mensen deden het en dit werd
juist hun ongeluk. Al dansende sloten de zwarten hen hoe
langer hoe nauwer in en toen ze tenslotte geheel omsingeld
waren, brulde het zwarte monster: „Doodt de tovenaars 1"
Dat was het sein voor de algemene moord. Niet één van al
de mannen is aan de dood ontsnapt. Op Dingaan's bevel werd
Retief tot het laatst gespaard. Hij moest machteloos toezien,
dat al zijn trouwe vrienden werden doodgeslagen. Toen kwam
hij aan de beurt en onderging hetzelfde lot. Het hart en de
lever heeft men hem uit het lichaam gesneden en begraven
onder het pad dat van Natal naar Oemgoengoendhiovoe leidt.
De bijgelovige zwarten menen, dat nu nooit één Boer het
meer wagen zal, om langs die weg te gaani"
„Maar dat zullen ze anders ondervindenl" viel Theunis
Kruger zijn broer in de rede. „Wat meen je Casper, zouden
de Boeren uit Natal wraak nemen over de dood van Retief
en zijn mannen?"
„Dat zijn ze stellig van plan; we zullen daarvan wel meer
horen. Toen ik Natal verliet, was Andries Willem Prctorius
druk bezig een aanval op de Zoeloes voor te bereiden. Hij
wilde echter eerst nog de komst van nieuwe trekboeren uit
de kolonie afwachten, 't Is trouwens nu winter en de tijd is
niet gunstig voor een aanval.
Maar zodra de zomer in het land is, gaat het er op los,
wees daar zeker van. Ik kon die veldtocht echter niet afwachten. Ik verlangde naar mijn vrouw en de jongens en
bovendien had ik van Natal wel zoveel gezien, dat ik geen
lust had, mij daar blijvend te vestigenl"
Het werd nu stil in de kring der Boeren.
Ieder was bezig met zijn eigen gedachten en die gedachten
waren allesbehalve vrolijk.
Het verschrikkelijke verhaal, dat Casper Kruger had verteld, had diepe indruk op hen gemaakt.
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„Paul," zei Casper Kruger opeens, „kijk eens naar het vuurl"
De jongen sprong op en rende naar de hoop hout. Weldra
kwam hij met een armvol dorre takken terug en wierp die
op het bijna uitgedoofde kampvuur. Nu had hij mogen opblijven, om naar het verhaal van zijn vader te luisteren en daar
had hij warempel het hele kampvuur vergeten I Maar dat
was ook heus geen wonder.
Met open mond had hij zitten luisteren naar het verschrikkelijke verhaal, dat vader had verteld.
Zodra het vuur weer helder opvlamde, stuurde vader Paul
naar bed en geen vijf minuten later lag de jongen in zijn
slaapzak. Doch van slapen kwam niets. Het vreselijke verbaal, dat vader verteld had, had hem geweldig aangegrepen.
Was ik maar groot, dacht hij. 't Zou niet lang meer duren
en dan was hij dertien jaar. Gelukkig kon hij al goed schieten.
Hij had die bok vandaag toch ook maar bij het eerste schot
neergelegd. Nu kreeg hij een beter geweer van zijn vader en
dan zou hij oefenen, elke dag weer opnieuw.
Buiten bij het kampvuur verstomden de gesprekken. Met
hoofden vol gedachten en zorgen zochten de Boeren hun
slaapplaatsen weer op. Wat zou de toekomst brengen voor
de kleine dappere troep Trekboeren?
Dat was alleen aan God bekend.
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HOOFDSTUK VI.
„Jonge man, jou heb ik nodig!"
„Zie zo, nu weten we eindelijk waar de knaap zit," zei
Casper Kniger, toen hij binnenkwam.
„Welke knaap bedoel je, man?" vroeg zijn vrouw, terwijl
ze een kop koffie inschonk.
„Wel de leeuw natuurlijkl Vanmiddag gaan we er met ons
zessen op uit en het moet al raar gaan, als we dat ondier
niet neerleggen."
De Krugers woonden sinds enige maanden in de Liebenbergs-Vlei, in het Noorden van de latere Oranje-Vrijstaat. Ze
hadden Thaba 'N Sjoe verlaten en zich hier gevestigd, waar
het nu tamelijk rustig was. Ze probeerden nu het boerenbedrijf weer op gang te brengen en dit gelukte aardig goed.
Maar nu hadden ze sinds enige tijd last gekregen van een
leeuw, die al menige aanval op de veekraal had gedaan. Ze
hadden maar niet kunnen ontdekken, waar de rover zich
ophield, totdat Kruger nu met het verblijdende nieuws binnen
kwam, dat zijn schuilplaats was ontdekt.
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Juist toen Casper Kruger bezig was, zijn vrouw te vertellen
over de voorgenomen leeuwenjacht, kwam Paul thuis. Zijn
ogen begonnen te flikkeren,
„Mag ik mee, Vader?" vroeg hij.
„Jongen tochl" viel moeder uit, „op de leeuwenjacht, dat
is veel te gcvaarlijkl"
„Ik ben al veertien jaar. Moeder," zei Paul kalm.
„Nu ja, maar daarom schiet je nog maar zo geen leeuw
neer."
„Weineen, dat behoeft ook niet, maar ik moet het toch
leren."
„Laat de jongen maar meegaan, vrouw, 't hindert niets. We
zijn met ons zessen en Paul kan ons mooi helpen, door op
de paarden te passen."
Dit laatste beviel Paul niet erg, maar hij troostte zich met
de gedachte, dat hij tenminste toch bij de jacht tegenwoordig
zou zijn.
's Middags ging het gezelschap op jacht.
'n Zekere meneer Hugo was ook van de partij. Met een
medelijdend lachje keek hij naar Paul, alsof hij zeggen wilde,
wat moet dat ventje nu meedoen op de leeuwenjacht.
Toen men op de plaats was aangekomen, waar men wist,
dat de leeuw zich moest ophouden, werden de paarden met
de hoofden aan elkaar gebonden van het toneel van de strijd
afgevoerd. Dit moest men doen, omdat de leeuw graag een
paard aanvalt. Zagen de dieren de leeuw naderen, dan zouden ze zeker schrikken en op hol slaan.
Paul werd bij de paarden achtergelaten. Hij zat tussen de
plaats, waar de leeuw was en het groepje paarden.
Hij moest de wacht houden bij de paarden, maar hij hield
toch zijn geweer, — vader had hem heus een nieuw geweer
gegeven, — in de aanslag.
Toen de jagers vertrokken, om zich in het struikgewas te
verspreiden, keerde Hugo zich nog eens even om en riep Paul
lachend toe: „Schiet goed, jongenI"
Paul glimlachte maar eens en zei niets.
Tussen z'n tanden bromde hij: „Als ik de kans maar krijgl"
En werkelijk, hij kréég de kansl
Nauwelijks hadden de jagers het struikgewas bereikt, of
Paul zag, dat een grote leeuw, met zwarte manen, zich uit
de struiken wrong en recht op de paarden afkwam.
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Laag over de grond schuivend, met de staart recht naar
achteren, naderde de leeuw.
Op de jongen, die daar zat en z'n staalblauwe ogen strak
op hem gericht hield, lette hij niet.
't Was hem om de paarden te doen.
Opeens dook de leeuw ineen, gereed voor de laatste sprong.
Daar rees het reusachtige lichaam omhoog.
Paul v u u r d e . . . .
Met een doffe slag viel de leeuw vlak voor Paul n e e r . . . .
morsdood.
De jagers, die het schot gehoord hadden, keerden onmiddellijk naar de paarden terug. Vader Kruger met het hart in
de k e e l . . . . hij begreep best, dat Paul geschoten had, maar
hij wist ook, dat als het schot gemist had, zijn jongen nu
onder de klauwen van de leeuw zou liggen.
Maar dat was gelukkig niet het geval,
Paul stond met een voldaan gezicht bij het gedode dier.
Opgewonden praatten de mannen door elkaar. Hugo wel
het drukst. Was hij nu vergeten, wat hij zoeven tegen Paul
had gezegd?
Best mogelijk, maar Paul was het niet vergeten!
Vol gewichtigheid hurkte Hugo neer, bij de geopende bek
van de leeuw, om z'n tanden te meten. Hij zag wel, dat het
een buitengewoon groot exemplaar was. Terwijl hij alle aandacht aan de tanden besteedde, sprong Paul opeens op het
leeuwenlijf en op datzelfde ogenblik stiet de dode leeuw een
dof gebrom uit.
Van schrik viel Hugo achterover in het zand, terwijl al
de anderen bijna omvielen van de lach.
Had Paul hem däär even fijn te pakken?
ledere jager weet, dat als men een pas gedode leeuw tegen
de buik trapt, de lucht uit de longen de keel uitkomt. Paul
wist dit en Hugo wist het ook, doch was het op dat ogenblik
vergeten.
Woedend sprong hij op en wilde de jongen een pak ransel
geven. Maar gelukkig namen de anderen het voor Paul op.
Hij had tenslotte de leeuw neergelegd en nu kwam het niet
te pas, hem als beloning een pak slaag te geven.
Zonder ophef vertelde Paul thuis aan zijn moeder, dat hij
die dag zijn eerste leeuw geschoten had.
Enkele weken later kreeg Casper Kruger bezoek van Com46

mandaat Potgieter. Hij kwam een plan bespreken van een
veldtocht tegen de Matabelen.
„Je hebt al een grote jongen, Casper," zei Potgieter,
terwijl hij de kop koffie leegdronk, die moeder Kruger voor
hem had ingeschonken, „Hoe oud is hij al?"
„Paul is veertien jaar, Commandant, maar hij weet al heel
goed met het geweer om te gaan, daar zal ik je een staaltje
van vertellen."
En toen vertelde vader Kruger vol trots het verhaal van
de leeuwenjacht.
,,Zeg, Paul, kom eens hieri" riep de oude Commandant.
De jongen stond op en nu zag Potgieter pas, wat een reus
van een kerel Paul was.
Hij nam hem op van het hoofd tot de voeten en toen zei
hij met een glimlach: „Jonge man, jou heb ik nodig. Je kunt
met ons mee uittrekkenl"
Paul kon zijn oren bijna niet gelovenI
Dat was nu juist waarnaar hij zo sterk had verlangd. Maar
met geen woord had hij er over durven spreken tegen vader
en moeder. En zie nu eens aan, daar zegt me die Potgieter
zo ineens: „Jonge man, jou heb ik nodig!"
Natuurlijk ging Paul dadelijk zijn paard halen en de nodige
voorbereidingen maken voor de tocht.
Met wagens en ruiters trok men naar het Noorden, de
Vaalrivier over en het Hoge Veld op. Tc Wonderfontein, nu
Potchefstroom geheten, liet Potgieter de wagens achter, om
voorzichtig met zijn ruiters het land van de Matabelen in te
trekken. Dit was een gevaarlijk werkje, want zij kenden het
land niet voldoende en uit elke kloof en van achter elk
kopje kon een regen van assegaaien op hen worden afgeschotea
Het was dus zeer noodzakelijk, dat ze voorzichtig te werk
gingen.
Langzaam reden ze verder in de richting van de Magaliesbergen. Deze bergketen had in het midden een inzinking, een
pas, die de Mozilikatzepas werd genoemd. Achter dat gebergte moesten de Matabelen zich schuil houden.
Telkens, als zij weer een insnijding in het gebergte naderden, reed Paul vooruit. Hij was brandend nieuwsgierig, wat
hij achter die bergrug te zien zou krijgen.
Boven op de top gekomen, hield hij zijn paard in en staarde
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vol verwondering over de vlakte, die voor hem lag. Daar
zwierven geen benden Kaffers, maar een grote kudde
olifanten was daar aan het grazen. Het waren de eerste
olifanten, die Paul in zijn leven zag. Toen de anderen ook
de hoogte bereikt hadden, begon het jagershart van Casper
Kruger sneller te kloppen. Hij wilde dadelijk achter de dieren
aan, doch Commandant Potgieter verbood hem dit.
„Niet schieten, Kruger," zei hij, „misschien zijn de Matabelen dichterbij, dan wij menen en onze schoten zouden juist
de aandacht op ons vestigen."
Dus kwam er van de olifanten jacht niets.
Als herinnering aan deze dieren, noemden ze toen de bergpas, waar ze hadden gestaan: „Olifantsnek."
Lang staarde Paul nog over de vlakte, die voor hem lag.
't Was een mooie, vruchtbare vlakte en de jongen kon toen
nog niet vermoeden, dat daar later zijn eigen boerderij zou
liggen en dat hij daar met zijn vrouw zou wonen.
Potgieter achtte het intussen niet geraden, verder in het
gebied van de Matabelen door te dringen. Ze waren slechts
met een klein groepje mannen en als er een grote macht
Kaffers kwam opdagen, zouden ze verloren zijn. Daarom
trokken ze terug.
Doch het volgend jaar gingen ze er weer op uit.
Potgieter had nu de veldtocht beter voorbereid. Nauwkeurig had hij de omgeving laten verkennen en met een veel
sterkere macht ging het nu regelrecht op de Mozilikatze-pas
af. Ook Paul Kruger was weer van de partij.
Onverhoeds daalden ze nu de berg af en reden ze door
tot een groot Kafferdorp.
Met een geweldige overmacht verdedigden de Matabelen
hun dorp. Doch de Boeren hielden vol en het gelukte hun
eindelijk de Kaffers te verdrijven. Hals over kop vluchtten
al de Kaffers naar het Noorden en zo konden de Boeren
bezit nemen van het verlaten dorp.
Paul was een der voorsten.
Vlug snelde hij een Kafferhut binnen en kwam een ogenblik later terug met een koperen tabaksdoos in de hand.
„Kijk eens hier, Commandant," zei hij tot Potgieter, „dit
vond ik daar in die hut. Mij dunkt, wij zijn hier in een roversnest aangeland."
„Dat is van onze broeders, die vermoord werden bij de
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Rhenoster-rivier," zei hij met een zucht. „Kijkt maar,
mannenl"
De tabaksdoos ging van hand tot hand.
In het deksel had een ongeoefende hand gegraveerd de
spreuk: „Eendracht maakt macht", daaronder stond „Barend
Liebenberg".
Ze gingen nu alle hutten doorzoeken en vonden heel veel,
dat toebehoord had aan de vermoorde Voortrekkers.
„Mannen!" zei Potgieter, met verheffing van stem, „onze
vriend Liebenberg, die bij de nachtelijke overval der Matabelen met de zijnen jammerlijk vermoord werd, geeft ons
pen uitstekende boodschap, door middel van zijn tabaksdoos.
„Eendracht maakt machtI", vooruit, we gaan de Kaffers van
Selikats verder te lijfl"
Ze zetten vol vuur hun veldtocht voort en werkelijk gelukte
het hun de Matabelen uit die streek te verdrijven.
Na afloop van de veldtocht namen ze bezit van de grond
en de vermoeide en uitgeputte Voortrekkersfamilies vonden
hier eindelijk een plaats, waar zij zich konden vestigen. Het
was een heerlijke vruchtbare streek, met klaterende beken,
heldere meren, veel wild en veel bosgrond.
Het dorp, dat ze ten noorden van de Magalies-bergen
stichtten, noemden ze dan ook terecht Rustenburg.
Ze verdeelden het land onder elkander en Paul Kruger
kreeg ook zijn deel, een plaats voor een tweetal boerderijen.
Paul was toen zestien jaar.

Paul Kruger. — 4
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HOOFDSTUK VIL
Jachtavonturen.
Het was nu afgesproken, dat Paul de volgende dag met zijn
zwager Theunissen op jacht zou gaan. Theunissen was getrouwd met een van de zusters van Paul en evenals hij een
groot vriend van de jacht.
Dat was werkelijk wel nodig, want in de streek, waar de
Voortrekkers zich hadden gevestigd, was allerlei wild
in overvloed te vinden. Men vond er leeuwen en andere verscheurende dieren, die het gemunt hadden op het vee van de
kolonisten; verder leefden er olifanten, neushoorns, nijlpaarden en buffels. Men zag er grote kudden antilopen, elanden,
gnoes, herten, springbokken, waterbokkcn, zebra's, blesbokken,
gazellen en nog veel meer andere dieren.
Het is duidelijk, dat er van een goed boerenbedrijf weinig
terecht kon komen, zolang deze dieren de streek bevolkten.
Daarom was het noodzakelijk, dat de kolonisten op jacht
gingen.
Nu, daarvoor waren Paul Kruger en Nico Theunissen te
vinden.
Herhaaldelijk gingen ze er op uit en telkens kwamen ze
met een rijke jachtbuit thuis.
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Toen ze nu op een keer weer op stap gingen, zei Theunissen: „Hoor eens hier, Paul, we moeten eens een afspraak
maken. Je hebt al vaak erg gevaarlijke stukjes uitgehaald,
die ook mij lelijk in het nauw brachten. Nu spreken we af,
als een van ons beiden weer zoiets uithaalt, mag de ander
hem een pak slaag geven."
„Daar ben ik het mee eens, zwageri" antwoordde Paul,
„en ik verlang al naar het ogenblik, dat ik jou eens onderhanden zal kunnen nemen."
Theunissen verlangde daar volstrekt niet naar, 't Was
waar, Paul was nog maar zeventien jaar oud, maar hij was
toch reeds een boom van een kerel; zes voet lang, asjeblieft!
Zo kwam het ook, dat hij nu al tot ordonnans was benoemd.
Het is dus best te begrijpen, dat Nico er niets naar verlangde, met de grote handen van Paul kennis te maken.
Ze waren nog niet zo heel ver het veld ingereden, toen
ze plotseling een kleine groep neushoorns ontdekten: een
stier en twee koeien. Neushoorns zijn heel sterke en gevaarlijke dieren, maar er is een geluk: ze kunnen niet verder dan
vijf meter voor zich uit zien. Zodoende kan men ze tamelijk
dicht naderen, al moet dit ook met grote voorzichtigheid
geschieden.
„Ik neem de stier, Nico!" riep Paul, „ga jij dan de beide
koeien achterna! Straks zal ik je komen helpen! '
Paul reed nu heel voorzichtig de stier voorbij en sprong
toen van zijn paard. De neushoorn moest hem nu voorbij
komen op een afstand van ongeveer tien meter. Werkelijli
kwam het beest zo dicht langs hem heen, zonder dat het de
jager bemerkte. Zo was Paul dus in staat met één schot het
geweldige beest dodelijk te treffen.
't Was niet de eerste neushoorn, die hij schoot. Een paar
jaar te voren, tijdens de oorlog met Selikats, was hij op een
patrouillerit geweest met zijn oom Theunis Kruger. Ze hadden toen een neushoorn (rhenoster) gezien en Theunis had
zijn neef verlof gegeven, het eerst te schieten. Ook toen was
het hem gelukt, het dier met het eerste schot te doden.
Zodra de stier gedood was, laadde Paul zijn tweeloops,
sprong te paard en reed Nico achterna! Hal daar zag hij
hem al.
Theunissen joeg juist zijn tweede kogel door een der beide
koeien. Maar dodelijk was ook dat tweede schot blijkbaar
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niet, want het dier probeerde door een opening in de struiken
weg te vluchten.
Daarom riep Theunissen Paul toe, dat hij niet van zijn
paard moest springen, omdat de koe zeer wild was. Paul
echter stoorde zich niet aan deze raad, omdat hij wist, dat
Nico overdreven voorzichtig was. Hij sprong dus tóch van zijn
paard en rende schuin voor de koe langs. Onmiddellijk stoof
het woedende dier op hem af, maar even onmiddellijk gaf
Paul vuur. Helaas, het slaghoedje weigerde. Paul had geen
tijd om de tweede loop af te vuren en daarom draaide hij
zich op z'n hak om en ging er van door. Maar een ongeluk
komt zelden alleen, zo ook nu, Paul bleef met zijn voet in
een wortel haken en sloeg voorover op de grond. In het
volgende ogenblik had de neushoorn hem bereikt.
Gelukkig had de sterke horen van het dier zijn rug niet
geraakt, maar met zijn snuit drukte de koe Paul tegen de
grond, om hem daarna dood te trappen.
M a a r . . . . , de jonge jager had zijn tegenwoordigheid van
geest behouden. Zijn geweer had hij nog steeds in de hand
en terwijl hij zich vlug wist om te draaien, schoot hij zijn
tweede schot af en plaatste het precies achter het schouderblad van het dier. De neushoorn sprong op zij en viel twee
meter verder dood neer.
Theunissen kwam nu dichterbij.
Hij had het schot horen afgaan en meende, dat Paul door
zijn eigen geweer gedood zou zijn.
't Was een hele opluchting, toen hij hem daar gezond en
ongedeerd bij zijn buit zag staan.
Maar zodra de spanning gebroken was, herinnerde Nico
zich de afspraak, die ze gemaakt hadden. Hij greep zijn sjambok en ranselde Paul, dat het een aard had. 't Hielp de dappere jongen niets, of hij al riep, dat hij reeds genoeg gestraft
was, door de kneuzingen en verwondingen, die hij bij zijn
val had opgelopen. Onbarmhartig bleef Nico doorranselen,
totdat Paul zich eindelijk achter een doornstruik aan de strafoefening wist te onttrekken.
Korte tijd na dit avontuur ging Paul met zijn broer Klaas
en zijn zwager Theunissen op de buffeljacht. De jacht op
buffels is niet minder opwindend, dan die op neushoorns.
Dat had Paul kort te voren nog ondervonden. Hij was toen
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met vijf kameraden op de buffel jacht gegaan. Alleen ging
hij de ruige bosjes in, om te zien, of daar ook een buffel te
schieten zou zijn. Zonder het te weten liep hij voorbij een
troepje buffels, dat daar lag uit te rusten. Een eind verder
zag hij de eerste buffels, naar hij meende. Nu, die kennismaking was verre van aangenaam. Nauwelijks kregen de
dieren de jager in het oog, of een grote buffel stormde op
hem af. 't W a s een geluk, dat de horens van het dier zo
ver van elkaar verwijderd stonden, dat zijn stoten telkens
door de bomen werden opgevangen. Paul vluchtte door de
bosjes naar zijn makkers terug en zag door de dichtheid van
de struiken niets van het andere gevaar, dat hem dreigde.
Al vluchtend stootte hij namelijk tegen het lichaam van een
buffel, die juist bezig was op te staan. Kwaad over deze
stoornis schopte het dier naar Paul en rukte hem met de
poten de kleren van het lijf. Gelukkig wist hij te ontkomen
en zodoende kwam hij toen met de schrik en een stel vernielde kleren vrij.
Paul wist dus heel goed, wat de buffel jacht betekende, toen
bij er met Klaas en Nico op uitging.
Toen ze enige tijd op jacht waren, ontdekte Paul een buffelkoe. Hij schoot op het dier, doch trof het niet dodelijk.
De koe wist in het dichte struikgewas te ontsnappen, waar
hij haar met zijn paard niet volgen kon.
„Maar hebben moet ik haarl" bromde Paul.
Hij sprong van zijn paard, gaf dat aan Klaas en rende toen
de koe achterna.
Het kwam er in de dichte struiken vooral op aan, de koe
niet uit het oog te verliezen. Paul meende dan ook heus, dat
hij de koe nog volgde, toen het dier plotseling met gevelde
horens op hem af kwam.
Hij schrok dan ook niet weinig van deze vergissing, doch
gelukkig had hij de tijd, om zijn geweer af te vuren. . . . maar
helaas, ook ditmaal weigerde het geweer en hij moest het
op een lopen zetten.
Nu waren er de laatste tijd veel zware regens gevallen en
toen hij aan de haal ging, had hij het ongeluk midden in een
groot moeras terecht te komen. De gewonde buffel ging hem
ook daar na en vóór hij de tijd had, overeind te krabbelen,
stond de koe blazend voor hem. Zijn geweer viel in het water
en toen de buffel hem een stoot wilde toebrengen, bleef
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gelukkig één van de lange horens in de dikke modder
steken.
Eén ondeelbaar ogenblik zag Paul zijn kans en hij maakte
er onmiddellijk gebruik van. Hij pakte met zijn sterke handen
de andere horen beet en drukte toen met alle macht de kop
van het dier naar beneden, om het zodoende in modder en
water te doen stikken.
Maar niets is sterker dan de nek van een buffel. Er ontstond daar in dat moeras dan ook een ontzaglijke worsteling. Paul moest al zijn kracht aanwenden om de kop van
het sterke beest in de modder te houden, terwijl de buffel
natuurlijk trachtte, zich aan Paul's greep te ontworstelen.
Zo worstelden en vochten zei
Zo trokken en rukten zei
Op 'n ogenblik zat Paul schrijlings op de nek van het dier,
om op deze wijze met zijn volle zwaarte het dier er onder te
houden. Dit duurde echter slechts kort, want hij gleed er af
en toen kon hij nog alleen de snuit diep onder water houden.
Paul begreep best, dat hij op den duur niet in staat zou zijn,
het beest in bedwang te houden.
Had hij zijn jachtmes maar, dan kon hij het dier doden.
Met één hand de horen vasthoudende en neerdrukkende,
trachtte hij met de andere zijn mes te grijpen. Doch dit was
de reddende seconde voor de buffel. De horen was glad en
modderig en Paul kon natuurlijk met één hand niet zoveel
kracht zetten als met twee.
Plotseling rukte het dier zich dan ook los en klom het
moeras uit. Hij zag zijn vijand niet, want de ogen van het
beest zaten vol modder. Ook Paul sprong uit de poel en kroop
achter de struiken. De beide vijanden zagen er erbarmelijk
uit. Ze zaten van onder tot boven onder de modder. Maar
al was deze buit hem dan ontgaan, Paul was blij, dat hij er
het leven had afgebracht.
Intussen had dit hachelijke avontuur allerminst zijn jachtlust gedoofd.
Hij veegde de dikste modder van z'n kleren, droogde zijn
geweer af en zette onvermoeid de jacht voort. Daarbij gelukte het hem nog twee buffels te schieten.
Een veel hachelijker avontuur beleefde Paul Kruger met
een olifant.
Eens had hij met zijn vader in de Mozilikatze-pas gestaan
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en hadden ze de grote Kudden olifanten gezien. Casper
Kniger had toen achter deze dieren aangewild, maar Commandant Potgieter had het hem verboden.
Op zekere dag sprak Paul met Adriaan van Rensberg af,
om op de olifanten jacht te gaan. Ze namen een aantal Kaffers
mee als helpers.
Zodra er een kudde olifanten in het zicht kwam, reed Paul
zijn vriend vooruit, om een mooi schot te kunnen plaatsen.
Maar dat gelukte hem niet en daar was zijn paard de schuld
van, Paul reed die dag op zijn geliefd paard „Tempus", een
krachtig dier, zoals er in de gehele omtrek geen meer te
vinden was. Dit paard had echter een vreemde gewoonte.
Als Paul uit het zadel sprong, liep het paard eerst nog eens
om zijn baas heen. Dit was een uiting van zenuwachtigheid
en Paul moest het altijd eerst tot kalmte brengen, voordat
hij kon schieten.
Terwijl hij nu bezig was om Tempus te kalmeren, hoorde
hij plotseling Adriaan heel hard schreeuwen. Hij keek op en
zag dat een wijfjes-olifant in volle vaart op hem afkwam.
Onmiddellijk wilde hij weer op zijn paard springen, maar
de olifant was zó dicht bij, dat de struiken, die hij neertrapte, Paul's voet vastklemden. Met inspanning van alle
krachten wist hij zijn voet los te rukken, maar toen was het
te laat, om in het zadel te springen en daarom trachtte hij
zich te voet te redden. Trompettend en met haar slurf slaande,
achtervolgde het woedende dier de koene jager. Het werd
nu voor Paul een ren op leven en dood. Als het dier hem
wist te bereiken, was zijn lot beslist en zou hij onder de poten
verpletterd worden. Geen wonder dus, dat hij liep, wat hij
lopen kon. Lastig was het, dat er zoveel kreupelhout groeide,
waar Paul zich doorheen moest wringen, terwijl de olifant
de takken als lucifershoutjes afknapte.
De Kaffers, niet minder verschrikt dan hun baas, renden
onder luid misbaar voor hem uit.
Opeens kreeg Paul 'n idee.
Als hij probeerde de achterste kaffer in te halen, zou
de olifant misschien die Kaffers gaan nazetten. Hij zou dan
kans krijgen, om terzijde te springen en het dier de volle
laag te geven uit zijn vierponder. Maar van dat mooie plan
kwam niets, omdat de olifant blijkbaar moe werd en ineens
bleef stilstaan.
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Adriaan, die de stoet te paard was gevolgd, meende nu
een kans te hebben, het dier te schieten. Ook Paul was bezig
zijn geweer aan te leggen, zodat het lot van de olifant nu
bezegeld scheen.
Maar j a w e l . . . . er viel geen schot, want juist toen Paul zou
vuren, zag hij Van Rensberg met een grote boog door de
lucht vliegen en op de grond terecht komen. Zijn paard was
bij de snelle rit in een met gras overgroeid gat gestapt en
tuimelde neer. Van de ontsteltenis, die hierdoor ontstond,
maakte de olifant gebruik, door aan de haal te gaan.
Maar Paul liet het er niet bij zitten.
Nauwelijks was Adriaan weer op de been, of hij verzocht
hem terug te lopen en zijn paard op te vangen, terwijl hij
zelf te voet de olifant achterna zou gaan.
„Nee, neef Paul," zei Adriaan, „dat zul je laten, hoor! Je
bent nu net aan de dood ontsnapt en wil je je nu wéér in
gevaar begeven?"
„Ik moet die olifant hebben, die me zo'n last heeft veroorzaakt 1" bromde Paul. „Nee, Adriaan, praat maar niet, ik
ga er achteraanI"
Van Rensberg begreep wel, dat Paul toch niet tot andere
gedachten te brengen was en dus liet hij zijn vriend gaan.
Alleen riep hij hem nog toe: „Hier zijn tsetse-vliegen, Paul,
dat wordt gevaarlijk voor onze paarden 1"
„Ga dan maar terug met de paardenl" schreeuwde Paul
nog en weg was hij, de olifanten achterna. Werkelijk gelukte
het hem nog twee olifanten neer te leggen en als een overwinnaar kwam hij bij zijn makkers terug.
Doch Paul zou deze triomf duur betalen.
Zijn geliefd paard Tempus was tijdens deze jacht door de
giftige tsetse-vlieg gestoken. Kort na zijn thuiskomst, toen de
regens begonnen te vallen, werd Tempus ziek en al spoedig
stierf het dier, bijna geheel uitgeteerd, door het vliegengif.
Toen Paul korte tijd later met Van Rensberg op de
leeuwenjacht ging, beleefde hij een avontuur met een zijner
honden.
Ze hadden een troep honden meegenomen, die om de
leeuwen bleven staan blaffen, zodra die gevonden waren.
Maar één van de honden was daartoe veel te bang. Hij durfde
niet verder dan tien meter van zijn baas vandaan en of ze
hem met stenen gooiden, of op een andere manier opjoegen,
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het hielp niets. Hij bleef luid blaffend op dezelfde plek staan.
Hij was te bang, om bij de jagers vandaan te gaan en zich
bij de andere honden te voegen, maar hij was tevens te trouw,
om zijn baas in de steek te laten.
Plotseling viel één van de leeuwen de andere honden aan,
die nu in alle richtingen wegstoven. Toen liep de leeuw naar
de bange hond, maar deze vluchtte niet. Hij beefde en jankte
wel van vrees, hij keek wel telkens naar zijn baas, om te
zien, of deze ook op de vlucht ging, maar hij bleef, waar
hij was.
Reeds was de leeuw de hond tot op vijf meter genaderd,
toen een welgemikt schot van Paul het roofdier tegen de
grond deed tuimelen. En toen was weer de bange hond de
enige, die op de leeuw afstoof en hem beetpakte, terwijl de
andere honden in geen velden of wegen waren te vinden.
Het dier was bijna gestorven van angst, maar uit trouw voor
zijn baas was hij op zijn gevaarlijke post gebleven.
Voorlopig had Paul Kruger nu echter genoeg van de jacht.
Het werd meer dan tijd, dat hij zijn volle aandacht aan de
boerderij ging wijden.
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HOOFDSTUK VIII,
De jonge Boer.
„Nee, Paul, dat gaat vandaag nieti" zei de oude veerman,
terwijl hij zijn hoofd schudde, „je ziet toch zelf, hoe vol de
rivier is en hoe woest het water voorbijbruistl"
Ze stonden daar aan de noordelijke oever van de Vaalrivier, Paul Kruger met twee paarden en de oude veerman.
De veerpont lag stevig aan de wal vastgebonden en kraakte
nu en dan onder de hevige golfslagen.
„Maar kerel, ik móét aan de overkant zijnl"
„Ja, ja, dat begrijp ik best, jong, maar juffrouw Du Plessis
moet het vandaag maar eens zonder jou stellen, hoori Ik ga
jouw en mijn leven niet wagen, jongemani"
De veerman sprak op zulk een vastberaden toon, dat Paul
wel begreep, dat hij er niet toe te bewegen zou zijn, hem
met de pont over te zetten. En toch wilde en zou hij naar
de overkant!
Paul kwam van Rustenburg, waar hij een mooie boerderij
had gekregen „Waterkloof" geheten. Het land, dat op de
Matabelen was veroverd, hadden de Trekboeren onder elkaar
verdeeld en omdat Paul meegedaan had met de expeditie
tegen Selikats en nu al zeventien jaar was, had hij natuurlijk
ook zijn aandeel in de buit gekregen.
Toen hij echter in het bezit was van een grote boerderij,
wilde hij ook een vrouw hebben.
Hij leerde toen een meisje kennen in het district Kroonstad,
in het Noorden van de Oranje-Vrijstaat. Ze heette Maria
du Plessis en was de dochter van Casper du Plessis. Ze stamden af van een oud-Hugenotenfamilie, die in 1688 in ZuidAfrika was komen wonen.
Maria was klein en tenger, een stil zacht kind, dat nog
maar zestien jaar oud was. Maar Paul hield geweldig veel
van haar en al was de reis van Waterkloof naar Kroonstad
een tocht van twintig uur te paard, die weerhield hem niet,
telkens zijn meisje te gaan opzoeken.
Ook vandaag was hij weer vrolijk weggereden. Doch nu
zou de bruisende Vaal-rivier hem beletten Maria te bezoeken.
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„Ik wil er over, veerman, al komt de onderste steen
bovenl" zei Paul nog eens en toen begon hij een oud liedie
te neuriën:
An die o'erkant die spruit,
Da sta 'n blom.
Hoe zal ik maak
Om da te kom?
De veerman schoot in de lach.
„Jij moet zelf maar weten, hoe jij het maakt, om daar te
kom," zei hij, „maar ik breng jou niet overi"
„Dan zal ik mezelf reddenl" zei Paul.
Resoluut trok hij zijn kleren uit, maakte er een bundel
van, die hij op één der beide paarden bond, greep toen de
dieren bij de teugel en sprong in de bruisende stroom.
„Paul, dat kost jou jo '"venl" schreeuwde de veerman
hem nog na, maar Paul hoorde hem niet eens. Met krachtige
slagen kliefde hij het water. Doch de stroom was sterk en
hij begreep best, dat dit een worsteling zou worden op leven
en dood. Langzaam maar zeker dreef de stroom hem af, maar
even zeker vorderde Paul, al ging het langzaam. Met ontzetting zag de oude veerman dit toneel aan, niet anders denkend, dan dat de roekeloze jongeman straks in de golven zijn
graf zou vinden.
Doch dit gebeurde niet.
Paul kwam met zijn paarden behouden aan de overkant.
Hij droogde zich af, trok zijn kleren aan en reed toen spoorslags naar Kroonstad, nadat hij eerst de veerman nog een
vriendelijke groet had toegewuifd.
Intussen maakten zulke avonturen het in Pauls ogen noodzakelijk, om te gaan trouwen. Hij had aan Maria verteld, wat
hem bij de Vaalrivier was overkomen en het meisje had
gebeefd van angst.
„Doe dat toch nooit weer, Paul," had ze gezegd en de
jongeman antwoordde: „Als we getrouwd zijn, komt zoiets
niet weer voor, Maria I"
Ja, dat was duidelijk.
De jongelui spraken er over met hun ouders en die gaven
grif hun toestemming.
Zo traden dan in het midden van 1842 Paul Kruger en
Maria du Plessis in het huwelijk.
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Na de inzegening van het huwelijk, welke te Potchefstroom plaats vond, vertrokken de jonggetrouwden naar
Waterkloof, de mooie boerderij, die aan Paul Kruger toebehoorde.
Toen brak er voor Paul een drukke tijd aan. Hij moest
er voor zorgen, dat zijn boerderij tot bloei kwam en daarmee
was hij dan ook, met behulp van zijn Kaffers, dag aan dag
bezig.
Hij verbouwde op zijn land tabak en watermeloenen,
granaatappels en kweeperen. Het was vruchtbaar land, want
al de gewassen, die Paul Kruger aanplantte, gedijden goed.
Alleen met de Kaffers had de jonge Boer nog wel eens wat
te stellen. Die waren bar lui en soms ook erg diefachtig.
Op zekere dag zond Paul een van hen naar de boerderij
van zijn moeder, om een mand gedroogde perziken te halen,
't Was Nieuwjaarsdag en Paul gaf de Kaffer een briefje
mee, waarin hij haar gelukwenste met het nieuwe jaar en
tevens om gedroogde perziken vroeg.
's Avonds kwam de Kaffer terug; met een stralend gezicht
overhandigde hij Paul een briefje en de mand met perziken.
„Asjeblieft baassie," zei hij.
„Manasse heeft de perziken en
de brief netjes naar Waterkloof
gebracht,"
Paul Kruger las de brief. Zijn
moeder schreef hem, dat ze zes
pond perziken in de mand had
gedaan.
„Zes pond," mompelde Paul,
„maar die zitten er bij lange na
niet in, daar zal die Kaffer wel
meer van weten,"
,,Hci daar, Manasse!" riep hij,
„kom jij eens hieri"
„Hier is ik, baassie," zei de
Kaffer onderdanig,
,,Zeg eens, Manasse, de brief
vertelt me, dat er veel meer
perziken moeten zijn, dan jij hebt
meegebracht. Waarom heb jij er
onderweg zoveel opgegeten?"
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„De brief liegt, baassiel"
„Nee, Manasse, de brief liegt niet, jij hebt van de perziken
gesnoept en heel veel ookl"
„Baassie ik verzeker U, dat de brief liegt. Hij heeft mij
niet van de perziken zien snoepen."
Paul schoot in de lach. Hij vermoedde een of andere Kafferlist en vroeg daarom: „Waarom niet, Manasse?"
„Dat zal ik jou vertellen, baassie," zei Manasse gedienstig.
„Ik heb de brief onder een steen achter de rots gelegd en
toen ben ik aan de andere kant de perziken gaan opeten.
Hoe kan de brief dan gezien hebben, dat ik perziken
eet?"
Het hielp niemendal, of Paul Kruger hem trachtte uit te
leggen, dat de brief wel degelijk van zijn zonde op de hoogte
was, Manasse begreep er niets van. Wel toonde hij veel
berouw, maar te overtuigen was hij nieti
Behalve Waterkloof bezat Paul Kruger nog een andere
boerderij n.l. „Boekenhoutfontein". Op die boerderij had hij
een trouwe Kaffer, April geheten, die daar zon beetje de
bedrijfsleider was.
In de winter trok Kruger met zijn vee naar Saulspoort in
de omtrek van de Pilansberg en April moest dan voor de
boerderij zorgen.
Om te maken dat April overwicht had op de andere Kaffers, besloot Kruger aan April te leren, hoe hij een brief
moest schrijven.
Hij nam een stuk papier en trok er lijnen op.
„Kijk, April," zei hij, „die lange lijn betekent meloenen, de
kortere, sinaasappels en de kortste lijn citroenen. Nu moet
jij me van tijd tot tijd net zoveel vruchten van iedere soort
sturen, als het aantal lijnen bedraagt. Je moet daarbij een
papier doen, waarop jij met lijnen aangeeft, hoeveel je mij
zendt. Begrepen?"
De oude Kaffer klapte in de handen van blijdschap.
„Ja, baassie," zei hij, ,,dat heb ik rechtig goed begrepen
en April zal het doen, net zoals baassie gezegd heeft."
April was mateloos trots op de nieuw-verworven kennis.
Hij pochte er over tegen zijn kameraden, maar hij was wel
zo slim, om het geheim van zijn kunst niet te verklappen.
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Uit Saulspoort zond Kruger al spoedig twee boodschappers, met een brief voor April.
„Geef deze brief aan April," zei hij, „dan zal die jullie
geven, wat ik nodig heb."
„Moet baassie ons dan niet zeggen....," wilde de ene
Kaffer vragen, maar Paul Kruger zei: „Je geeft de brief maar
aan April en dan komt alles terecht."
De Kaffers gingen op pad, maar ze vertrouwden het
zaakje niet. Met een gewichtig gezicht opende April de brief,
deed alles, waarom Paul Kruger had gevraagd, in een mand,
schreef toen een brief terug en zond de Kaffers weer naar
Saulspoort.
„Geef mij de brief van April," zei Kruger, toen ze terugkwamen, dan kan ik zien, of jullie mij bedrogen hebt of nieti"
Daar begrepen ze niets van. Ze waren stomverbaasd over
de geleerdheid van April en het gerucht over Aprils kennis
verspreidde zich wijd en zijd onder de Kaffers. Iedereen was
er verbluft over, dat April zo plotseling kon lezen en
schrijven.
April zelf was niet weinig verwaand over de graad van
geleerdheid, die hij plotseling en zo gemakkelijk had verworven.
Maar och, wat duurde zijn roem kort!
Op zekere dag kwam er op de plaats van Paul Kruger
een christen-Kaffer, die hem verlof vroeg om de Kaffers uit
de Bijbel te leren lezen.
Kruger gaf daartoe gretig zijn toestemming.
Er waren toen in die streek nog geen zendelingen en Paul
verheugde zich er over, dat de mensen op deze manier althans
iets omtrent Gods Woord zouden leren.
Maar al spoedig kwam David bij Paul Kruger zijn nood
klagen.
„De Kaffers willen niet," zei hij, „ze zeggen, dat ze niet
begrijpen, waarom zij uit dat moeilijke Boek moeten leren
lezen, terwijl Paul Kruger aan April zonder het Boek schrijven en lezen heeft geleerd."
Ja, dat was een lelijk geval.
Wat moest Kruger daarop antwoorden?
Als hij geen verklaring gaf van de kunst van April, zouden
de Kaffers blijven weigeren en dat zou heel jammer zijn,
neen, dan moest de glorie van April er maar aan geloven.
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Daarom ontsluierde Paul Kruger het geheim van Aprils
kennis I
Ach armel Wat was die April boos.
Nu waren zijn makkers er achter gekomen en nu was hun
bewondering voor hem natuurlijk verdwenen als sneeuw voor
de zon.
Heimelijk was April boos op zijn baas en het heeft jaren
geduurd, voordat April dit „verraad" aan Paul Kruger kon
vergeven.
Zo bracht Kruger enkele rustige jaren door, waarin hij
zich geheel kon geven aan de bloei van zijn boerderijen. Zijn
veestapel breidde geweldig uit, Kruger werd een welvarend
man en zijn vrouw gevoelde zich volmaakt gelukkig. Gedurende enkele jaren hadden ze geen last van de Kaffers en
als er te veel wild in de buurt kwam, dan wist Paul Kruger
altijd wel enkele kameraden te vinden, die bereid waren, om
met hem op jacht te gaan. Ze wisten het al van te voren, als
ze met Paul Kruger op jacht gingen, vielen er steeds veel
avonturen te beleven.
Doch aan dit vreedzaam en gelukkig leven kwam helaas
dl te spoedig een einde.
Er moest een expeditie op touw worden gezet, waarbij de
Boeren vooral te kampen hadden met de tegenstand van het
stamhoofd Sekwati.
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HOOFDSTUK IX.
Paul Kruger moet voortaan met één duim
door het leven.
De gronden, die in het Noorden van Transvaal op de stammen van Mozilikatze waren veroverd, lagen daar nog onverdeeld en onontgonnen.
Daarom werd er in 1845 een expeditie uitgerust, die er
heen zou trekken, om de zaken daar te regelen.
Paul Kruger was gauw besloten mee te gaan, want aan
ieder lid van de expeditie zou een deel van de gronden in
eigendom worden gegeven.
Zo werd dan de ossenwagen aangespannen en Waterkloof
achtergelaten onder de hoede van April.
Paul nam zijn vrouw Maria mee en zijn broer Douwe trok
ook mee met zijn vrouw, verder nog z'n broer Theunis en een
groot aantal andere Boeren.
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De Trek ging naar de streek in het Noord-Oosten, waar
Sekwati nog zon beetje de baas speelde.
Niet ver van Sekwati's kraal, bij de Spekboom-rivier,
werd het kamp opgeslagen.
Op zekere dag was er vers vlees nodig en daarom besloot
Paul Kruger op zijn eentje het veld in te rijden, om te trachten wat vlees voor de middagpot te bemachtigen.
Hij was te paard en had zijn reusachtige vier-ponder bij
zich. Zon geweer is een enorm, in hout gevat, handkanon,
waarmee men een kogel van een ons door de loop kan jagen,
maar dat nu juist niet gemakkelijk te hanteren valt. Paul
Kruger echter was zeer aan dit geweer gehecht. Hij had het
indertijd, toen hij op de olifanten jacht was, ook bij zich gehad
en dat het vuurroer zo geweldig zwaar was, hinderde hem
allerminst. Toen hij ongeveer een uur had gereden, ontdekte
hij een neushoorn. Dadelijk liet hij zijn paard stilstaan, mikte
en joeg de neushoorn een kogel van een ons in het lijf. Jammer
genoeg was het dier slechts gewond en het zocht dadelijk
een goed heenkomen in de struiken.
Doch zo makkelijk zou hij van Paul Kruger niet afkomen.
Vlug sprong deze van zijn paard, laadde zijn vier-ponder
opnieuw, em op het vluchtende dier te schieten. In zijn
haast deed hij echter te veel kruit in de pan en toen hij vuurde,
had er een ontzettende ontploffing plaats, waardoor hij achterover wankelde. Het geweer was uit elkaar gebarsten, juist
op de plaats, waar Paul zijn linkerhand had. Toen de kruitdamp opgetrokken was, zag hij de laadstok, het geweerslot
en zijn duim voor zich op de grond liggen, terwijl de loop
van het geweer achter hem lag. Er viel echter geen tijd te
verliezen, want de woedende neushoorn kwam reeds op de
jager aanstormen. Nog net bijtijds kon Paul in het zadel
springen en zo hard mogelijk wegrijden, achtervolgd door
het gewonde dier.
Het werd een rit op leven en dood, die echter slechts kort
duurde, want al spoedig kwam Paul bij een smalle beek,
waar het paard over heen sprong, maar waar de gewonde
neushoorn intuimelde. Aldus van zijn vervolger bevrijd, kon
hij rustig naar de wagens terugrijden. Hij had nog de tegenwoordigheid van geest een doek om de bloedende hand te
binden en dat was wel nodig ook, want die hand zag er zeer
gehavend uit.
Paul Kruger. — S
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Toen hij het wagenkamp bereikte, zag hij zijn vrouw en z'n
schoonzuster bij het vuur zitten. Daar hij bang was, dat zijn
vrouw schrikken zou, kwam hij lachend op haar toelopen.
Zij schrikte in het minst niet, want zij meende, dat Paul
met een stuk vers vlees aan kwam dragen en de vrouw van
Douwe riep vrolijk: „Kijk broer Paul eens een vet hapje
geschoten hebben I"
„Och vrouw," zei Kruger nu, „ga eens even naar de wagen
en haal de fles met terpentijn eens, ik heb me wat bezeerd."
En toen Maria weg was, vroeg hij aan zijn sterke schoonzuster, of zij zijn bandelier eens van zijn schouder wilde
halen en de doek van zijn hand doen.
Toen zag zij hoe vreselijk verminkt zijn hand was en dat
Paul op het punt stond in zwijm te vallen.
Terwijl zij Maria heen en weer liet lopen, om een en ander
te halen, begon zij de wond met terpentijn dicht te branden.
Gok riep zij Teunis, Pauls broer, en zei hem, dat hij spoorslags naar het kamp van Hermanus Potgieter moest rijden,
om nog meer terpentijn te halen. Potgieter en zijn broer
kwamen mee. Ze gingen de wagen in en toen Hermanus de
hand zag, zei hij: „Verschrikkelijk, die hand wordt nooit weer
goedl" Hij sprong gauw weer uit de wagen, zo akelig werd
hij, maar zijn broer zei — zeker om Paul wat moed in te
spreken — „Kom, kom, ik heb van mijn leven wel lelijker
wonden gezienl". maar hij was toch zo wijs de ossen voor
Pauls wagen te spannen en naar het kamp van Hermanus te
rijden.
Iedereen daar raadde Paul Kruger aan, een dokter te laten
halen en zijn hand te laten afzetten.
„Ik denk er niet over, om mij nog verder te laten verminken," zei Paul, „'t is mij zó al erg genoeg."
„Ja maar Paul als 't nu eens misloopt je kunt wel bloedvergiftiging krijgen."
„Best mogelijk, als 't zover is, zullen we wel weer zien,
maar wat moet ik beginnen, als ik mijn linkerhand kwijt ben?
Wacht, geef me eens even een mesl"
„Wat wil je dan?"l
„Dat laatste stukje van mijn duim er afsnijden, natuurlijk!
Zó wordt m'n hand nooit beter. '
Hij greep een mes, om zijn voornemen ten uitvoer te
brengen, maar zijn broer nam het hem dadelijk af. Later
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wist hij toch een mes te bemachtigen en begon zich toen op
zijn eentje te opereren. Daar dit zonder enig verdovend middel gebeurde, leed Paul natuurlijk ondraaglijke pijnen. Om
van de pijn wat minder te voelen, maakte hij zich wijs, dat
hij bezig was, een ander te opereren.
Maar toch genas de wond niet vlug.
Maria strooide er fijngemalen suiker op, om te verhinderen, dat er koudvuur bij kwam, doch dit kwam toch en
eindelijk stemde Kruger er in toe, dat men een oud-Boerenmiddel zou proberen. Er werd een bok geslacht, de maag
werd er uit gehaald, opengesneden en daarin werd de hand
gewikkeld. De pijn begon nu te verminderen en nog vóór dat
de tweede bok aan de beurt was, was het gevaar voor bloedvergiftiging geweken.
Pas 'n half jaar later was de wond geheel genezen en kon
Paul zijn hand weer gebruiken, maar natuurlijk zonder
duim.
Kort daarop trokken de Krugers naar de Magalies-bergen
terug en zetten ze hun leven op Waterkloof weer voort.
Toen er niet lang daarna een baby werd geboren, kende
Pauls vreugde geen grenzen.
Als hij thuis was, nam hij het kind vaak uit de wieg en dan
stapte hij er zingend mee door de kamer.
Maar ach, dit geluk duurde maar kort. Maria en het kindje
werden beiden ziek. Ze kregen hevige koortsen, die langzaam
aan de levenskrachten verteerden.
Paul Kruger deed wat in zijn vermogen was, om moeder
en kind in het leven te behouden.
Op zekere dag kwam hij thuis.
Hij had de ziekenkamer een poos moeten verlaten, om enig
noodzakelijk werk te verrichten.
Wat hoorde hij daar7
Was dat Maria, die daar met haar heldere stem een lied
zong 7
Maar dan ging het nu toch zeker veel beter, want zingen
deed zijn vrouwtje bijna nooit.
Met een kloppend hart kwam Paul Kruger de kamer binnen en toen zag hij, dat Maria haar dode kindje toezong.
Het kindje lag dood in haar armen.
Als vertwijfeld bleef hij staan, hij wist niet, wat hij zeggen
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moest en terwijl hij daar zo stond, zag hij, dat het tere
vrouwtje achterover in de kussens zakte en de laatste adem
uitblies I
Het is niet te zeggen, welk een smart dit verlies aan Paul
Kruger bezorgde. Maandenlang was hij onbekwaam voor zijn
werk en steeds maar tobde hij over de vraag, waarom God
hem alles, wat hij lief had, opeens had ontnomen.
Dagenlang bracht hij in de eenzaamheid door en toen men
hem eindelijk terugvond, zag hij er bleek en vermagerd uit.
Op al de vragen, die men hem deed, gaf hij alleen dit
antwoord: „De Here heeft mijn ogen geopend en mij alles
geopenbaard."
Van dit ogenblik af, nam hij zich voor zijn leven te wijden
aan het welzijn van zijn volk en aan het bevorderen van
de godsdienst, zoals hij wist, dat God dit van hem verlangde.
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HOOFDSTUK X,
Hoe Secheli, in plaats yaa koHie en suiker,
peper kreeg.
De oude Secheli, de Betsjoeana-hoofdman, was een echte
rakker. De Boeren hadden al vaak last met hem gehad, maar
nu was hij zo vermetel geweest, om Moselele een schuilplaats
aan te bieden.
Moselele was een ruwe moordenaar, die in de Zuidafrikaanse republiek al heel wat moorden op zijn geweten
had. Toen de Boeren dan ook vernamen, dat hij bij Secheli
onderdak had gevonden, eisten zij van de Betsjoeana-hoofdman, dat hij die schurk zou uitleveren.
Maar jawel, de oude schelm antwoordde; „Wie Moselele
hebben wil, moet hem maar uit mijn maag komen halenl"
Dat betekende dus, dat er een expeditie voor nodig zou zijn,
om Moselele te pakken te krijgen. Nu goed, wanneer het niet
anders kon, zouden de Boeren het op deze manier proberen.
Er werd een expeditie uitgerust, die onder leiding van Scholtz
als hoofd-commandant en Paul Kruger als commandant naar
Secheli zou gaan, om zich met geweld van de moordenaar
meester te maken.
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Zodra zij bij Secheli's kraal waren aangekomen, zond de
oude hoofdman een boodschapper naar de Boeren. Deze bode
kwam namens Secheli zeggen: „Morgen is het Zondag en zal
ik niets doen, maar Maandag zullen we wel afrekenen!"
Hij wist natuurlijk heel goed, dat de Boeren, als het enigszins mogelijk was, de Zondag vierden en nu meende hij hun
daarmee in het gevlei te komen. Zó sterk was hij er van overtuigd, dat hij de Boeren netjes behandelde, dat hij een tegenprestatie durfde vragen. De boodschapper vroeg namelijk, of
de Boeren niet wat koffie en suiker voor Secheli te missen
hadden.
„Wat!" zei Scholtz, quasi boos, „vraagt de oude rakker
om koffie en suiker? Zeg hem uit mijn naam, dat hij in plaats
van morgen koffie en suiker, Maandag peper van ons zal
krijgen!"
En dat gebeurde ook.
's Maandagsmorgens vroeg reeds begon het gevecht.
Paul Kruger was, zoals gewoonlijk, één van de eersten, die
etorm liepen. Hij had zijn vier-ponder met schroot geladen en
schoot daarmee heel wat Kaffers neer. Maar in zijn ijver
snelde hij te vlug vooruit en dit werd hem noodlottig. De
Boeren hadden een kanon meegenomen en dit werd door
Louis du Plessis bediend. Die loste daar nu en dan een schot
mee. Op een ogenblik, dat Paul vóór het kanon uit druk aan
het vechten was, schoot Louis zijn kanon weer af. De kogel
ketste tegen een rotsblok, ketste nog eens en ging daarna
rakelings langs het hoofd van Paul Kruger. Deze werd daardoor tegen de grond geslagen en was op slag bewusteloos.
Van Roy en, een vriend van Kruger, verbond zijn hoofd en
probeerde hem overeind te helpen. Dit gelukte niet, omdat
Paul bewusteloos was. Hij legde hem daarom weer neer, om
verder zelf aan de strijd deel te nemen. Maar Kruger lag daar
natuurlijk heel gevaarlijk. Gelukkig was er een Hottentot, een
knecht van Kruger's broer, die het gevaar bemerkte. Hij
nam de vier-ponder, die Paul had laten vallen, op en hield
daarmee de Kaffers op een eerbiedige afstand.
Toen Paul Kruger weer tot bewustzijn kwam, zag hij, dat
de Kaffers achter rotsen en klippen vandaan kwamen en
naderbij kropen.
Onmiddellijk begreep hij, in welk groot gevaar de Boeren
nu verkeerden. Hij kwam overeind en ofschoon hij nog te
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„Wat! Zeg hem, dat hij Maandag ïn plaats van koffie en suiker,
peper zal krijgenl"
[Blz, 70
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zwak was, om zijn geweer te hanteren, leidde hij toch de
aanval op een gevaarlijk punt, waardoor de voorpost werd
gered.
Toen hij kort daarna weer in staat was, zelf zijn vierponder af te vuren, trof hem een tweede ongeluk. Een vijandelijke kogel ging zó rakelings langs zijn borst, dat zijn Jbuis
aan flarden werd gescheurd, terwijl hijzelf als door een wonder ongedeerd bleef.
Er werd die Maandag tegen Secheli fel gevochten en de
Boeren hielden hun woord, ze leverden de schelm een grote
hoeveelheid peper, veel meer dan hem lief was.
Maar al was het een zware strijd, het doel werd toch bereikt en stormenderhand wisten de Boeren de Kaffers van
de berg te verdrijven, waar zij zich hadden genesteld.
En de moordenaar Moselele viel de Boeren toch in handen, al hadden ze hem dan ook, in figuurlijke zin, uit
Secheli's maag moeten halen.
Aan dit voorval zat nog een onverkwikkelijke geschiedenis
vast.
Hoe kwamen de Kaffers toch aan geweren en kogels?
Scholtz en Kruger wisten op die vraag wel een antwoord
te geven.
Dicht bij de plaats, waar Secheli zijn verblijf had, woonde
destijds de bekende zendeling Livingstone en deze voorzag
de Kaffers van wapenen.
Na afloop van de strijd zond commandant Scholtz, Teunis
Pretorius met enkele mannen naar de woning van Livingstone. De zendeling was niet thuis, doch Pretorius wist
zijn woning open te maken en toen vond hij een complete
werkplaats voor het repareren van vuurwapenen. Ook vond
hij veel oorlogsmateriaal, dat Livingstone voor Secheli had
opgeslagen,
Pretorius keek vreemd op, toen hij deze ontdekking deed
en de commandanten Scholtz en Kruger waren heel boos op
Livingstone. Nu begrepen ze, waarom die rakker van een
Secheli zon praats had durven hebben. Hij voelde zich sterk,
omdat de zendeling achter hem stond.
Pretorius nam alles mee en toen Livingstone thuis kwam,
vond hij zijn woning opengebroken en het arsenaal verdwenen. Deze vreemde geschiedenis is nooit opgehelderd. Wel
is Livingstone kort daarop naar Engeland teruggekeerd en
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heeft hij daar de Boeren zwart gemaakt. Hij deed het voorkomen, alsof de Boeren als barbaren tegen de zwarten optraden. Hij stelde de zwarten voor als onschuldige natuurmensen.
Maar dat was een scheve voorstelling. Als hij de Engelsen
eens nauwkeurig had ingelicht over Dingaan, Mozilikatze,
Moselele, Secheli en zoveel andere Kafferkapiteins, dan zouden ze wel andere gedachten gekregen hebben over de onschuldige zwarte natuurmensen. Het is heel jammer, dat Livingstone
in dit opzicht zo lelijk heeft gehandeld.
Dat er later tussen de Boeren en de Engelsen veel misverstand is ontstaan, dat deze beide volken elkander begonnen
te haten en vaak met elkaar in oorlog geraakten, is voor een
groot deel te wijten aan David Livingstone.
Intussen konden Scholtz en Kruger zich daarover nu nog
niet druk maken. Ze hadden met Secheli afgerekend, hadden
hem peper inplaats van koffie en suiker geleverd, en daarmee was deze zaak afgedaan.
Helaas, al spoedig deed zich weer een vreselijk geval voor
met een zwart natuurmens, waardoor Paul Kruger andermaal
geroepen werd tegen de Kaffers ten strijde te trekken.
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HOOFDSTUK XI.
Paul Kruger kruipt in een hol
tussen belegerde Kaifers.
Hermanus Potgieter was een uitmuntend schutter en een
bekende olifantenjager. Die jacht op olifanten had hem rijk
gemaakt, want de slagtanden dezer dieren hadden ook toen
reeds grote waarde.
Op zekere dag ontving Potgieter van de Kafferhoofdman
Mapela een boodschap, dat er in de streek, waar hij woonde,
een groot aantal olifanten verschenen was. Als Potgieter lust
had, moest hij maar komen; hij zou bij Mapela welkom zijn
en zijn hart kunnen ophalen aan de olifantenjacht. Tevens
kon hij dan eens zien, hoe zijn vee het maakte. Potgieter
had namelijk met Mapela een overeenkomst gesloten, waarbij
was afgesproken, dat Potgieter zijn vee op het land van de
Kafferhoofdman mocht laten grazen en dat deze daarvoor in
ruil de melk mocht nemen.
Potgieter en Mapela kenden elkander dus.
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En toen hij de boodschap kreeg, omtrent de olifanten,
was hij dadelijk besloten op jacht te gaan. Een paar vrienden,
zijn zoon An dries en een zwarte bediende zouden hem vergezellen. Er waren Boeren, die hun hoofden schudden, toen
ze hoorden, wat Hermanns van plan was.
Hij was driftig van aard en daardoor kwam het, dat hij
tegen de Kaffers nog al eens hard was opgetreden.
„Hermanus," vroegen ze, ,,ben je niet bang, om hun land
in te trekken?"
Maar Potgieter schudde het hoofd. Bang was hij in 't minst
niet en bovendien, hij was immers een uitnemend schutter I
Zo reden ze dan weg.
Bij de kraal van Mapela aangekomen, werden de wagens,
als naar gewoonte, in de Kafferstad getrokken. Daarop begaf
Potgieter zich met zijn gezelschap naar de Kafferhoofdman,
om te informeren, waar de olifanten verblijf hielden. Mapela
ontving hen vriendelijk. Hij vertelde aan Potgieter, waar de
olifanten graasden en hoeveel er naar schatting wel waren.
Doch dadelijk daarop blies hij op een fluit en onmiddellijk
verscheen er een groot aantal kerels, die zich op de weerloze
Boeren wierpen. Ze vermoordden hen allen, ook Andries, Potgieter's zoon, maar hemzelf sleepten ze naar een heuvel,
waar ze hem onder groot misbaar in het bijzijn van zijn
ewarte bediende, op de meest afschuwelijke manier dood
maakten. De Hottentot wist te ontkomen en bracht als een
echte Jobsbode, deze vreselijke tijding aan de Boeren over.
Nog maar goed en wel was deze man met zijn treurige
tijding bij de Boeren aangekomen, toen een andere bode, met
een soortgelijk verhaal kwam.
Uit Zoutpansberg was een aantal vrouwen en kinderen
van Boeren naar het Zuiden getrokken en onderweg aangevallen door de Kafferhoofdman Makapaan, de bondgenoot
van Mapela. Ze hadden deze weerloze mensen allen vermoord.
Het bloed van de Boeren kookte bijna, toen zij deze gruwelberichten vernamen en dadelijk waren ze het met elkander eens, dat hier een geduchte afstraffing goed op zijn plaats
zou zijn.
Twee afdelingen Boeren maakten zich gereed, om met de
Kaffers te gaan afrekenen.
De ene afdeling, die honderd man groot was, stond onder
leiding van generaal Piet Potgieter en de andere, die twee75

honderd man telde, had Andries Pretonus tot aanvoerder
en Paul Kruger tot onder-bevelhebber.
De beide legertjes voegden zich bij elkaar en trokken
tegen de Kaffers op.
Deze wachtten echter de bui niet af, maar verborgen zich
in kloven en grotten.
De beide commando's sloegen nu het beleg om de grotten
en probeerden op deze wijze de Kaffers door de honger tot
overgave te dwingen.
Maar dat gelukte niet spoedig. De Kaffers leden groot
gebrek, doch waren niet van zins, zich over te geven.
Het duurde Paul Kruger al veel te lang en hij begon er
over na te denken, of hij de Kaffers niet door list tot de
overgave zou kunnen dwingen.
Eindelijk had hij iets bedacht, doch hij sprak er met niemand over.
Op een donkere nacht verliet Paul Kruger ongemerkt
het kamp der Boeren en sloop naar de grot, waar toen alle
Kaffers zich verscholen hadden. Ongemerkt gleed hij de grot
in en bevond hij zich temidden van de Kaffers, Daar Paul
Kruger heel zijn leven met Kaffers had omgegaan, kende hij
hun taal evengoed als de Hollandse,
Rustig begon hij te praten, alsof hij een Kaffer was. Hij
vroeg zijn kameraden, of het maar niet beter zou zijn, zich
aan de Boeren over te geven. De blanken zouden hen vast
niet doden en als zij het goed vonden, durfde hij wel met
hen te gaan onderhandelen.
De Kaffers luisterden aandachtig naar de wijze woorden
van hun „broeder" en ze vonden het moedig van hem, dat hij
naar de blanken durfde gaan, om over de overgave te
spreken.
Maar juist toen Kruger meende, dat hij al aardig vorderde,
schreeuwde een gewapende Kaffer ineens: „M'goal M'goal"
(Witman),
Hoe hij er achter was gekomen, heeft Paul nooit geweten,
maar hij vermoedde, dat de Kaffer hem geroken had.
De schreeuw „M'goa!" veroorzaakte plotseling een hevige
schrik onder de Kaffers en onder hevig gegil vluchtten ze
dieper het hol in.
Paul Kruger was echter in het minst niet geschrokken; hij
wist onmiddellijk wat hem te doen stond. Luid schreeuwend
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rende hij mee met de ontstelde menigte tot in het diepste
gedeelte van de grot.
Gewapende Kaffers liepen nu naar de ingang van de grot
(juist wat Kruger vermoed had) om de Witman te vangen.
Ze zochten hem overal, behalve waar hij zat, midden tussen
de Kaffers.
Toen eindelijk het rumoer wat bedaard was, begon Paul
weer op rustige toon over overgave te spreken. Werkelijk
gelukte het hem ongeveer honderd tachtig vrouwen en kinderen te bewegen met hem mee te gaan.
Zodra ze buiten het hol kwamen, zagen ze, dat ze niet met
een Kaffer, maar met een Blanke te doen hadden. Het was
Krugers bedoeling geweest, hen allen op deze manier tot
overgave te bewegen, om daarna met de schuldige hoofden af te rekenen. Dit plan mislukte en dus moest het beleg
worden voortgezet.
Zodra Paul Kruger met zijn schaar vrouwen en kinderen
in het kamp kwam, begreep Andries Pretorius, aan welk een
groot gevaar Paul zich had blootgesteld.
Pretorius was dan ook zeer boos, omdat Kruger zo onvoorzichtig was geweest en hij bestrafte hem streng. Hij zorgde
er voor, dat Kruger niet meer in de buurt van de holen kon
komen.
Tegenover deze holen hadden de Boeren een muurtje gebouwd van losse stenen, dat dienen moest als versterking en
bescherming tegen de kogels en de pijlen, die uit de grotten
op de Boeren werden afgeschoten.
Op zekere dag stond generaal Piet Potgieter bij het muurtje, waar hij de aanval van zijn mannen tegen de Kaffers
leidde.
Plotseling loste een kaffer, die zich in een rotsspleet verscholen had, een schot op Potgieter en trof hem dodelijk. Het
lichaam van de generaal stortte in een spleet tussen de
rotsen, Kruger zag hoe het lijk van zijn vriend binnen de
kaffer-vesting terecht kwam. Dit kon hij niet dulden. Hij
gaf zijn mannen bevel, hevig op de Kaffers te vuren en onder
dekking van dit vuur stormde hij voorwaarts, sprong over
het muurtje, tilde het zware lichaam van de generaal op
zijn schouders, klauterde weer over de muur en droeg het lijk
zó naar zijn kameraden. Dit gebeurde terwijl de Kaffers niet
minder hevig vuurden dan de Boeren.
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Het lijk van de generaal werd begraven op de vlakte vóór
de berg en men noemde die plaats: Piet Potgietersrust.
Eén der Kaffers, die men gevangen genomen had, beweerde, dat hij een grot wist, die vol lag met olifantstanden.
Zon bericht was net iets voor Paul Kruger. Andries Pretorius
zond hem er dan ook op uit, met de Zwarte als gids, om de
tanden te gaan zoeken.
Al spoedig bleek het Paul, dat het slechts een list was, die
de Zwarte verzonnen had, om te kunnen ontsnappen. In de
bewuste grot was geen enkele olifantstand. Wel vond Kruger
met bloed besmeurde kleren en overblijfselen van vrouwen
en kinderen. Het waren de ongelukkigen uit Zoutpansberg,
die Makapaan had gedood en die in deze grot door zijn
mannen waren opgegeten.
De woede over hetgeen Paul Kruger in deze grot gevonden
had, was zó groot, dat de mannen van Makapaan nu zonder
genade werden uitgerookt, doodgehongerd of neergeschoten.
Nadat men Makapaan met zijn troep op deze manier had
vernietigd, begonnen de Boeren af te rekenen met Mapela.
Deze wachtte zijn lot echter niet af. Hij vluchtte met zijn
krijgsmacht naar het Noorden en liet alle gestolen goederen
en het vee achter.
Eerst veel later hadden de Boeren gelegenheid met deze
man af te rekenen.
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HOOFDSTUK XII.
Onder „Oom Paul se boom".

^ j ^ ^ M » an de oever van de Krokodillen-rivier staat een
yyfy^
geweldig dikke boababboom, die ternauwernood
//
door tien of twaalf mannen kan worden omspannen.
Deze boom wordt nu nóg door de Boeren „Oom Paul se
boom" genoemd. Dit komt, omdat Paul Kruger, wanneer hij
op jacht ging, gewoon was, zijn wagens onder deze boom
af te spannen. Hier sloeg hij dan zijn tenten op, om vervolgens
met zijn vrienden op jacht te gaan.
Doorgaans was het een groot gezelschap, dat Paul Kruger
op zijn tocht vergezelde. Behalve zijn vrienden, die met hem
deel namen aan de jacht, waren daar ook hun gezinnen, die
een groot deel van de jachtbuit kregen. Zij droogden dit
vlees en namen het later mee naar huis, zodat zij dan voor
lange tijd voedsel hadden, 's Avonds werd er altijd een kampvuur aangelegd, waar omheen de jagers zich verzamelden, om
met elkander te „gezelsen", zoals zij dat noemden. Het is
licht te begrijpen, dat daar om dat kampvuur allerlei oorlogsen jachtavonturen werden verteld en omdat er onder de
Boeren niemand was, die zoveel avonturen had beleefd als
Paul Kruger, was hij de meeste avonden alleen aan het woord.
Ook de vrouwen schoven dan bij en luisterden mee. Paul
Kruger echter nam zijn vrouw nooit mee op deze tochten. Na
het verlies van zijn kleine Maria, was Kruger getrouwd met
haar nicht, Gezina, Suzanna, Frederika, Wilhelmina du Plessis. Meer dan vijftig jaar is hij met deze lieve en gemoedelijke vrouw getrouwd geweest. Bijna elk jaar kwam er een
baby en het is dus best te begrijpen, dat „tante Sannie",
zoals Kruger zijn vrouw altijd noemde, geen tijd had, om
mee te gaan naar „Oom Paul se boom".
Op zekere avond zaten ze weer rondom het vuur. Paul
Kruger had juist verteld, hoe hij op een donkere nacht in
een hol vol Kaffers was gekropen. Nauwelijks was dit ver79

haal uit, of één der mannen vroeg, of de strijd tegen Mapela
zijn laatste oorlog tegen de Kaffers was geweest,
„Nee mensen," zei Paul Kruger, „dat was zeker niet de
laatste strijd. Nauwelijks was ik terug van de oorlog tegen
Mapela, of ik moest op commando tegen Montsioa. Die meneer
woonde op het Hoge Veld, tussen Schoonspruit en Marico,
aan de Harts-rivier.
Gedurende een zeer koude winter, waarin veel sneeuw was
gevallen, had deze Kafferkapitein de aardigheid uitgehaald,
om een grote partij vee van de Boeren te stelen. Ook had
de onverlaat een aantal van onze mensen vermoord en toen
de zomer aanbrak, vluchtte de rakker met zijn buit naar
Setlagoli in Betsjoeanaland, dat Engels gebied is.
We trokken er met ons commando op uit en toen we dicht
bij Setlagoli gekomen waren, kregen we last van een geweldige zwerm sprinkhanen, waardoor het zonlicht verduisterd
werd. Deze sprinkhanenzwerm hadden de Kaffers ook gezien
en toen de stofwolken van ons Commando opstegen, dachten
zij, dat dit nog altijd de sprinkhanen waren. Zodoende konden we ongemerkt hun stad naderen, voordat zij op tegenweer bedacht waren.
Generaal Pretorius zond mij naar de stad met de boodschap, dat Montsioa maar eens heel gauw het gestolen vee
moest teruggeven.
De Kafferhoofdman was echter niet in die stad aanwezig
en dus moest ik doorrijden naar de hoofdstad. Doch vóór
ik daar was aangekomen, vielen de Kaffers plotseling mijn
mannen aan. Ik zelf reed een eind vooruit en geraakte daardoor in een netelige positie. Mijn paard was doodmoe,
ik kon dus niet aan vluchten denken en, om niet de aandacht
der Kaffers te trekken, liet ik het dier stapvoets lopen.
Toen de voorste Kaffers vlak vóór mij waren, kwamen
vier Boeren naar mij toe jagen en daardoor ontdekten de Kaffers mij pas. Nu, toen kreeg ik het te kwaad met die heren.
Onmiddellijk gaf ik mijn paard de sporen en bestormde hen,
om de Kaffers in de waan te brengen, dat mijn paard nog in
goede conditie was.
Deze list gelukte volkomen. De Kaffers keerden zich snel
om en zodoende had ik met de vier Boeren gelegenheid, mij
weer bij de hoofdtroep te voegen.
Ik liet toen mijn uitgeput paard bij het vee, dat bij ons com80
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mando behoorde, achter en wilde te voet de Kaffers gaan
bevechten."
„Maar Paul, dat was geweldig gevaarlijkl" zeiden sommigen der luisteraars.
„Ja, dat was het net," ging de verteller voort, „en Commandant Schutte dacht er precies zo over. Hij verzocht mij
terug te keren, omdat ik te voet was en dus gemakkelijk door
de Kaffers gevangen genomen kon worden. Ik zei hem, dat
de Kaffers toch ook te voet waren en dat ik, als het op hardlopen aankwam, het nog wel van hen zou winnen."
„Dat had je vroeger al eens getoond, Paul," zei een oude
Boer grinnekend.
„Wanneer d a n ? " vroegen de anderen.
„Dat zal ik jullie straks wel zeggen," ging Paul Kruger verder, „ik moet nu eerst dit verhaal vertellen. Toen Schutte
zag, dat ik niet van mijn voornemen was af te brengen, liet
hij mij het paard van zijn achterrijder geven en zo kon ik
toch mee."
„En hoe liep de strijd af, P a u l ? " vroegen ze.
„Dat zullen jullie horen. De Kaffers waren zo ongeveer
vijfhonderd man sterk, terwijl wij, alles met alles, met veertig
man waren. Van deze veertig moesten er natuurlijk nog enkelen achterblijven bij de wagens en bij het vee. En tóch gelukte het ons met dit handje vol Boeren de Kaffers te verdrijven en hun aanzienlijke verliezen toe te brengen.
Wij hadden slechts een paar gewonden. Het gelukte ons,
het gestolen vee te herwinnen. Bij dit vee waren enige kleine
Kaffers, die als oppassers dienst deden. Generaal Pretorius
zond hen nog dezelfde avond onder mijn geleide terug. Ik
kreeg ook nog de opdracht, om de Kafferkapitein te zeggen,
dat de Boeren niet gekomen waren, om te vechten, maar om
hun vee terug te halen en dat zij de volgende morgen zouden
terugkomen, om hierover met hem te spreken. Ik had niet
de moed, alleen de stad van de Kafferkapitein binnen te
gaan. Daarom gaf ik de boodschap van de generaal mee
met de kleine Kaffers, die ik vrij liet, toen we dicht bij de
stad gekomen waren.
Deze kereltjes hebben vrij behoorlijk hun boodschap aan
de Kafferkapitein overgebracht. Dit bleek ons de volgende
morgen. Van een bespreking kon niets komen, want de veedief was diezelfde nacht nog gevlucht. Wij gevoelden er niets
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voor, om hem achterna te zetten, want het was ons begonnen
om ons vee en dat hadden we. We keerden dus rustig naar
onze boerderijen terug "
Na dit verhaal bleef het een poosje stil, tot opeens iemand
zei: „Dat is waar ook, Paul, je zou ons nog vertellen van die
hardloperij. Hoe is dat gegaan?"
„Nu goed, dan zal ik dat verhaal ook nog even vertellen,
maar dan stop ik, want het wordt zo zachtjesaan bedtijd. Ik
was nog bij vader thuis, toen een stamhoofd mij vroeg, of ik
het tegen zes van zijn beste renners zou kunnen opnemen.
Eigenlijk vroeg hij het mij niet, hij verweet mij, dat ik het
stellig niet zou durven.
Natuurlijk kon ik dit niet op mij laten zitten en dus nam ik
het aan. De wedstrijd zou gelopen worden van een bepaalde
plek naar vaders boerderij en terug. Het was zon grote
afstand, dat er vermoedelijk een hele dag mee heen zou gaan.
Vroeg in de morgen vertrokken we van het vastgestelde
punt en tegen de middag bereikte ik mijn ouderlijk huis.
De anderen waren nog in geen velden of wegen te zien en
daarom ging ik naar binnen, om eerst wat te eten.
Maar voor ik eten kon, had ik eerst een standje van mijn
vader in ontvangst te nemen, omdat ik ongewapend door een
bosstreek gegaan was. Hij gaf me een geladen geweer voor
de terugtocht. Ik at op mijn gemak en na de middag keerde
ik weer terug. Onderweg kwam ik de rennende Kaffers tegen.
Ze waren nog op de heenweg en zover ik kon nagaan, waren
ze geheel buiten ademi"
De meeste jagers klopten na dit verhaal hun pijpen leeg.
't Was al laat geworden; de maan stond aan de heldere
hemel en goot haar zilveren licht uit over „Oom Paul se
boom". En onder die boom begon men lust te krijgen, te gaan
slapen. De laatste, die onder de dekens wilde kruipen, was
Paul Kruger. Hij had geen haast gemaakt, omdat zijn scherp
gehoor de hoefslag van een paard meende te horen.
Hij had zich niet vergist. Binnen de lichtkring van het
kampvuur verscheen eensklaps een ruiter, die in één ruk van
Rustenburg naar hier was gereden.
„Commandant," zei hij ernstig, zodra hij Kruger had herkend, „Generaal Pretorius is stervende en heeft om U gezonden. Ik vond U niet in Rustenburg en daarom ben ik
onmiddellijk hier heen gereden."
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Paul Kruger sprong direct te paard, nam nog een tweede
aard mee aan de hand en reed in gestrekte draf naar
:ustenburg.
Hij kwam helaas te laati Pretorius was reeds gestorven en
de boodschap, die hij Kruger nog had willen geven, heeft
deze nooit ontvangen.

S
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HOOFDSTUK XIII.
Paul Krüger trekt zijn jas uit en wil met
Koos Venter vechten.
Een paar dagen né het overlijden van Pretorias kwam er
een brief voor hem van de Engelse Commissarissen Owen
en Hogge, waarin aan Andries Pretorias werd verzocht, om
namens de emigranten de Oranje-Vrijstaat van het Engelse
Bestuur over te nemen. De Engelsen hadden destijds het
protectoraat over de Oranje-Vrijstaat op zich genomen en
nu wilden ze er liever maar weer af. Daarom werd het gebied
aan Pretorius aangeboden.
Het was echter een lastig geval, want Pretorius was immers
juist drie dagen te voren overleden.
Maar al spoedig had men de oplossing gevonden. Koos
Venter, Boshoff, en nog enkele andere bewoners van de
OranjeVrijstaat namen dit gebied nu van de Engelsen over.
Was de zaak hiermede nu in orde?
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Volstrekt niet!
In de brief stond, dat het land zou worden overgedragen
aan Pretorius en de Voortrekkers. Nu kwam Martinus Wessel
Pretorius, de zoon van de oude overleden Andries voor de
dag en zeide, dat hij, als zoon van de overleden generaal,
recht had om de Vrijstaat te aanvaarden.
Daar had men de poppen aan het dansen. Want Venter en
Boshoff gaven dat maar niet zo dadelijk toe.
Ook goed, dan zou Pretorius hen wel met geweld dwingen.
Hij riep de Boeren van Transvaal te wapen „om de Vrijsta ter s tot de orde te roepen". Dat zag er dus allesbehalve
mooi uit, het zou een burgeroorlog worden.
Paul Kruger was toen niet thuis; hij was op een handelstrek, maar hij werd dadelijk door een boodschapper naar
huis geroepen.
Toen Kruger terugkwam en vernam, dat Pretorius tegen
de Vrij staters wilde gaan vechten, was hij daar heel boos
over. Het kwam niet te pas, zei hij, dat twee broedervolken
met elkander gingen vechten. Zodra men echter vernam,
dat Commandant Generaal Schoeman uit het Noorden van
Transvaal (dat deel, dat zich niet onder Pretorius wilde
schikken) oprukte met een legertje, om de Vrijstaters te
helpen, begreep hij, dat men van twee kwaden het minste
moest kiezen. Hij gaf Pretorius nu de raad, om Boshoff zo
snel mogelijk aan te vallen, voordat de hulp uit het Noorden
gekomen was.
De Transvalers trokken nu over de Vaal de Vrijstaat
binnen.
Niet zodra begreep Boshoff, dat het ernst zou worden, of
hij zond een officier naar Pretorius met de vraag, of het niet
beter zou zijn met elkander te onderhandelen.
Uitstekend — onderhandelen is altijd veel beter dan
vechten.
Pretorius zond nu Paul Kruger naar Boshoff om met de
Vrijstaters te onderhandelen.
Nu daar was Paul juist voor geknipt.
Hij zei Boshoff precies, waar het op stond.
„Jij bent even schuldig als je tegenstanderI" zei Paul
Kruger, „waarom neem jij de wapens op, om tegen de broeders te vechten, in plaats van door onderhandelingen de
moeilijkheden uit de weg te ruimen? Klaag Pretorius aan
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bij de Volksraad, dan zal hij zeker worden gestrafti"
Koos Venter, de man, die het met Boshof! eens was, begon
nu op Pretorius te schelden.
„Als ik hem hier had, zou ik hem de nek omdraaien, net
als een kip f" riep hij.
Niemand gaf er antwoord op. Ook Paul Kruger niet. ofschoon hij goed had gehoord, wat Koos Venter had geroepen.
Telkens herhaalde Koos Venter zijn kwade opmerkingen
over Pretorius. Hij zou hem dit en hij zou hem dat, ïls hij maar
hier was. Doch daar Pretorius ver weg was, behoefde Koos
Venter zijn woorden natuurlijk niet in daden om te zetten.
Eindelijk begon dit gesnoef Paul Kruger toch te vervelen.
Opeens trok hij met een ruk zijn jas uit.
Allen keken verwonderd toe en begrepen niet, wat Paul
Kruger nu van plan was.
„Meneer Boshoff," zei hij kalm, „deze zaak is gemakkelijk
genoeg te regelen. Ik heb mijn jas al uitgetrokken; als
Koos Venter dit nu ook wil doen, zullen we samen vechten.
Ik vecht voor Pretorius en Venter vecht voor u. Wint hij het,
dan hebt u het gewonnen en als ik het win, dan heeft Pretorius
de zaak gewonnen! Nu wat zegt u er van? Koos, kom op man,
dan zullen we de zaak even uitvechten I"
Maar daarin had Koos Venter helemaal geen zin. Hij kende
de sterke armen van Paul Kruger heel goed en hij had er
in 't minst geen behoefte aan, om daarmee nogmaals kennis
te maken.
Hij mompelde iets, dat zoveel moest beduiden, dat hij het
zó niet had bedoeld en meer dergelijke uitvluchten.
Dus hij trok zijn jas niet uit en tot vechten met Paul
Krüger kwam het niet.
„Weinul" zei Paul weer, „als ge dan beslist niet vechten
wilt, laten we dan kalm als mannen met elkaar over de
zaak sprekenI"
Zo gebeurde het ook en Koos Venter hield daarbij wijselijk zijn mond. Men hoorde hem niet meer van „Als ik hem
hier had" sprekenI
Het gelukte Paul Kruger werkelijk de overeenkomst tot
stand te brengen en met het getekende papier in de zak
reed hij naar huis. Er was nu een bondgenootschap tot stand
gekomen tussen Transvaal en de Oranje-Vrijstaat en tevens
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werd bepaald, dat iedere partij het recht had de schuldigen
in zijn land te straffen.
Deze laatste bepaling gaf al heel spoedig weer aanleiding
tot moeilijkheden.
Er waren namelijk in de Oranje-Vrijstaat twee mannen
geweest, die de zijde van Pretorias hadden gekozen. Deze
twee nu werden als landverraders veroordeeld, om te worden opgehangen.
Dat was een triest slot van dit bijna blij-eindend verhaal.
Zodra Paul Kruger er van hoorde, trok hij als bemiddelaar
naar de Vrijstaat.
Hij kreeg Boshoff te spreken en vroeg hem, waarom hij
de overeenkomst nu reeds schond.
„Schenden wij de overeenkomst?" vroeg Boshoff, „hoe
bedoelt u dat? Ik weet van niets 1"
„Wel, u is toch van plan twee burgers op te hangen?"
„Ja wel, maar daar hebben we immers het recht toe? Er
staat toch in onze overeenkomst, dat ieder zijn eigen schuldigen mag straffen?"
„Daar hebt u gelijk in," zei Paul, „maar waar leest u, dat
u ze mag ophangen," en terwijl hij dit vroeg, haalde hij het
bewuste document al uit de zak.
„Kijk maar," zei Boshoff triomfantelijk, „daar staat het.
Beide partijen mogen hun schuldigen straffen 1"
„Ja, ja u moogt s t r a f f e n , dat wil zeggen: kastijden, vermanen, waarschuwen, maar het betekent niet ophangen, want
alle straf moet tot verbetering leiden en iemand, die ge hebt
opgehangen, kan zich niet meer verbeteren."
Nog gaf Boshoff zich niet gewonnen, maar toen haalde
Paul Kruger zijn Bijbel uit de zak en las hij hem enkele teksten voor, waaruit duidelijk bleek, dat er in de Schrift onderscheid wordt gemaakt tussen doden en kastijden.
Toen wist Boshoff niets meer te antwoorden; hij gaf toe
en tenslotte kwam ook deze zaak in orde. De beide mannen
werden niet opgehangen en dit hadden ze te danken aan de
vastberadenheid van Paul Kruger.
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HOOFDSTUK XIV.
„Dit is Paal Krugerl'
„Zie zo, Paul, nu hoop ik, dat je eens een tijdlang op Waterkloof zult blijven."
Met deze woorden begroette tante Sannie haar man, toen
hij terugkeerde van een veldtocht tegen Mapela. Ze hadden
de rakker de vorige keer niet in handen kunnen krijgen en
hij was weer met zijn oude strooptochten begonnen.
„Hebben jullie Mapela nu gepakt, Paul," vroeg Sannie en Paul
moest antwoorden, dat de Kafferhoofdman helaas weer was ontsnapt.
„Dan hebben jullie niet goed uitgekeken," plaagde tante Sannie,
„als de vrouwen van Transvaal
het niet zo druk hadden met haar
kinderen, zouden die er op uit
trekken, wil je dat wel geloven?"
„Zou je denken, dat jullie Mapela zoudt kunnen vangen?"
„Misschien wel, wij zouden het
listiger aanleggen, dan jullie, denk
ik," meende Sannie.
„Hoor eens, wij zijn zo listig geweest, als we konden, maar het
was onmogelijk hem te krijgen.
Intussen hebben we nu toch voor
goed een eind gemaakt aan zijn
rooftochten."
„Je moet me eens vertellen, wat
er gebeurd is, Paul."
En toen begon Paul Kruger te
vertellen, doch hij deed het heel
sober en later hoorde ze van commandant Schutte, hoe het eigenlijk
was gegaan.
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„Die slimme Mapela," begon Paul, „had zich verschanst
op de top van een hoog kopje met steile wanden. Het was
onmogelijk om daar tegenop te klauteren, tenminste overdag,
want de Kaffers lagen achter de klipstenen en schoten ieder
neer, die de kop betrad.
Daarom riep ik vrijwilligers op en met honderd man ging
ik 's nachts naar de voet van de berg. We trokken daar onze
schoenen uit en gingen op onze kousen tegen de berg op.
't Is een harde strijd geworden, maar het doel werd bereikt,
We namen de pas in bezit en wachtten daarna tot het dag
werd. Toen hebben we ze met onze hele macht aangevallen
en we hebben de zwarten verdreven, voorgoed I Alleen
Mapela ontsnapte, zoals ik al vertelde — en dat was heel
jammer."
Zo luidde het verhaal, dat Paul Kruger aan zijn vrouw
deed. Dat hij bij die nachtelijke aanval bijna zijn leven verloren had, dat vertelde hij niet. Later hoorde Sannie dit van
Schutte. Terwijl ze op hun kousen tegen de berg opkropen,
was Paul Kruger natuurlijk weer de voorste. Opeens hoorde
hij in de nachtelijke stilte de tik van een geweerhaan. Op
twee voet afstand ontdekte hij toen de loop van een geweer,
dat op zijn borst was gericht en direct werd hij ook de vage
omtrekken van een kaffer-schildwacht gewaar. Gelukkig was
het schot van de schildwacht niet afgegaan, doordat zijn
geweer ketste, maar als dat niet het geval was geweest, zou
Paul Kruger gedood zijn.
Kruger kon zich nu weer aan zijn bedrijf wijden en dat
was nodig ook. De trouwe April was dood en Columbus en
Simson waren wel trouwe jongens, maar ze waren nog al
dom. 't Was dus wel nodig, dat Kruger zich met de zaken
bemoeide. Dit deed hij dan ook, zodra hij weer thuis was.
Maar och, wat duurde het deze keer kort. Nog slechts een
paar weken was hij thuis, na de veldtocht tegen Mapela,
toen hij tante Sannie meedeelde, dat hij naar de OranjeVrijstaat moest.
Er waren zo langzamerhand twee Boeren-republieken
ontstaan: één ten Noorden van de Vaal-rivier, dat was Transvaal en één ten Zuiden daarvan, dat was Oranje-Vrijstaat,
met de hoofdstad Bloemfontein.
„Moet je nu weer gaan vechten, Paul?" vroeg tante Sannie
bezorgd, „je sneuvelt nog eens."
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Maar Kniger stelde haar gerust.
't Zou deze keer stellig zonder vechten aflopen. Hij wilde
alleen maar eens gaan praten met de bergkoning Mosjesj.
Deze Mosjesj was een lastig heer.
Hij was koning van de Basoeto-kaffers en woonde op de
berg Thaba-Bosigo. De Basoeto's hadden blijkbaar niet genoeg aan hun eigen grondgebied, want ze zaten voortdurend
in de Oranje-Vrijstaat. Ze gingen daar op jacht en stalen het
vee weg van eenzame hoeven. De Boeren in de Vrijstaat hadden daarover dikwijls geklaagd bij Mosjesj, maar deze slimmerd deed net, of hij ze niet begreep. Hij wist wel, dat de
Vrij staters weinig tegen hem konden beginnen. Als ze kwamen, om te vechten, dan verscholen zijn mannen zich in de
kloven en grotten der bergen, terwijl hij het vee ver weg liet
drijven, zodat het voor de Boeren onbereikbaar was.
Paul Kruger, die van deze wanhopige toestand gehoord
bad, besloot naar de Vrijstaat te gaan en de regering zijn
diensten aan te bieden.
Tante Sannie liet hem met een bezorgd hart gaan: als dat
maar weer niet op vechten uitliep I
President Pretorias vergezelde Paul Kruger met vijftig man
onder veldcornet Bodenstein.
Ze reden naar het Zuiden en brachten de nacht door te
Osspruit aan de Zandrivier, waar ze het eerste kamp van de
Vrij staters aantroffen.
Paul Kruger trof het goed, want in die nacht stalen de
Basoeto's al het vee van dat Vrijstaatse leger. Dat was de
volgende morgen een drukte. Maar Kruger wist raad. De
Basoeto's zouden niet lang plezier hebben van hun diefstal.
Dadelijk zond Kruger hun Bodenstein met z'n mensen achterna en het gelukte hun werkelijk al het vee weer terug te
nemen. De Kaffers kwamen dus deze keer platzak thuis.
Kruger reed nu door naar Bloemfontein, waar hij de regering aanbood naar Mosjesj te gaan.
Niemand kon dit beter doen, dan Paul Kruger. Bij de
Zwarten van Zuid-Afrika stond hij in hoog aanzien, ze kenden hem allen als een geducht en gevreesd tegenstander, als
de l e e u w v a n Z u i d - A f r i k a . Toen Paul Kruger dus
aanbood om vredesonderhandelingen te gaan aanknopen met
Mosjesj, werd dit aanbod dadelijk aangenomen. De regering
gaf hem generaal Fick en Martinus Schoeman mee.
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Met zijn drieën reden ze door het vruchtbare land van de
Oranje-Vrij staat, naar Basoeto-land, waar ze onder aan de
berg Thaba Bosigo afstapten. Boven op die berg resideerde
koning Mosjesj.
Kniger zond een boodschapper naar boven, om te zeggen,
dat hij niet gekomen was om te vechten, maar om over vrede
te spreken.
De bode kwam terug met de tijding, dat Mosjesj dadelijk
naar beneden zou komen, om met meneer Kruger te spreken,
Kruger wachtte een poos, doch toen de koning niet verscheen, begon hij met zijn beide kameraden de berg te beklimmen. Deze klimpartij gaf hem meteen de gelegenheid eens goed
te zien, hoe deze bergvesting in geval van oorlog het best zou
zijn aan te pakken.
Toen ze de top van de berg hadden bereikt, kwam Mosjesj
hen juist tegemoet. Hij was vergezeld van Mogato, de Kafferkapitein uit Rustenburg, die Kruger aan de koning voorstelde met de woorden: „Dit is Paul Kruger!"
„Zo," antwoordde Mosjesj, „is dat Paul Kruger? Hoe is
dat nu mogelijk? Ik heb al zoveel jaren over hem horen
spreken en ik ben nu al zo oud. Hoe kan hij dan nog zo jong
zijn?"
Daarop nam hij Kruger bij de arm en bracht hem in een
kamer van zijn huis, waar geen Kaffer mocht binnentreden.
Deze kamer werd altijd gereed gehouden voor ontvangst van
blanken. Er werden verversingen gebruikt, waarna Kruger
de onderhandelingen begon met de vraag: „Waarom vechten
jullie altijd onder elkaar en dan nog dikwijls om zulke kleinigheden? Waarom bewaar je niet liever de vrede? Je begrijpt
toch wel, dat de oorlog niets anders dan schade veroorzaakt?
Je maakt het op deze manier onmogelijk voor andere volken,
om handel met jullie te drijven."
Op deze wijze sprak Paul Kruger een poos door en eindelijk zei Mosjesj:
„Wat je daar zegt, is waar, want alles, wat ik in mijn huis
gebruik, moet ik van andere naties kopen. Als het oorlog is,
kan ik natuurlijk niets bekomen" en ineens van onderwerp
veranderend, vroeg hij: „Ben jij de man, die Mapela van de
berg gejaagd hebt?"
„Jal"
'n Ogenblik stUte.
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Toen vroeg hij: „Weet je wel, dat twee van mijn dochters
met Mapela getrouwd waren? Je moet niet denken, dat het
jouw dapperheid is geweest, die Mapela verdreven heeft,
neen, dat was Gods bestuur. God wilde Mapela straffen voor
de afschuwelijke moord, die hij gepleegd heeft."
Mosjesj was nu op een onderwerp gekomen, waarover Kruger graag met hem praatte en toen de bergkoning bleef voortgaan met over de bestiering Gods te spreken, zei Kruger:
„Als je een gelovig man bent, zoals je het wilt laten voorkomen, waarom heb je dan meer dan één vrouw?"
Mosjesj schoot in de lach.
„Het is waar," zei hij, „ik heb ongeveer tweehonderd vrouwen, maar jij weet toch wel, dat dit nog lang niet de helft is
van het aantal vrouwen, dat koning Salomo bad?"
„Zeker maar dat was vóór de tijd van Christus. Na die tijd
mag een man slechts één vrouw hebben,"
's Avonds liet Kruger vragen of Mosjesj nu eens bij hem
wilde komen. De koning kwam nu als een gewone Kaffer
ekleed en Kruger, die hem niet herkende, vroeg: „Waar
lijft Mosjesj zo lang? Kan hij niet dadelijk komen, als ik
hem laat roepen?"
„Ik ben MosjesjI" antwoordde de Kaffer nu.
„Zo, zo, ben jij Mosjesj, waarom heb jij je dan gekleed
als een vrouw?"
Toen lachte de oude bergkoning hartelijk. Hij had er schik
in, dat hij Kruger door zijn vermomming misleid had.
Ze spraken nu heel hartelijk met elkaar en het gelukte
Paul Kruger werkelijk met Mosjesj tot overeenstemming te
komen. Er zou aan de oorlog onmiddellijk een eind worden
gemaakt, spraken ze af. Mosjesj zou zijn Kaffers terugroepen, zodra hij bericht had gekregen, dat de Oranje-Vrijstaat
de vredesbepalingen goedkeurde.
Er werd nu een vredesverdrag opgesteld, dat de volgende
morgen door Paul Kruger werd getekend. Mosjesj plaatste
er een kruisje onder bij wijze van handtekening.
't Scheen wel, dat Paul Kruger een goede indruk had gemaakt op de bergkoning. Toen het gezelschap wilde vertrekken, verzocht hij Paul nog enige tijd te blijven, hij zou
hem dan een mooi paard cadeau doen.
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De beide andere heren Fick en Schoeman vertrokken nu
naar Bloemfontein, zeer voldaan over het bereikte resultaat,
maar Kruger bleef.
's Middags gingen ze de paarden van Mosjesj bekijken en
de koning zocht toen een paard uit, zo mooi als Kruger er
nog nooit een had gezien. Dat deed hij hem cadeau.
Reeds de volgende dag reed Paul Krüger er mee het veld in.
Het dier hield zich best en een paar dagen later ging hij er
mee op de antilopenjacht. Er waren in Basoeto-land antilopen
genoeg en Paul Kruger kon zijn jagershart er aan ophalen.
Doch toen hij 's avonds van de jacht terugkeerde, deelde
Mosjejs hem mee, dat er een boodschap was gekomen van
President Pretorius. Paul Kruger greep haastig naar de brief,
want hij vermoedde een ernstige tijding.
Zijn vermoeden was inderdaad juist. Pretorius deelde hem
mede, dat Gasibone, het opperhoofd van een Kafferstam aan
de Harts-rivier, een veediefstal had gepleegd en bovendien
een oude vrouw en een meisje van achttien jaar had meegenomen. Er moest nu een expeditie worden uitgezonden, om
dat heer te straffen en Pretorius had Kruger daarover het
onder-bevel opgedragen. Toen was het uit met zijn aangenaam
verblijf bij Mosjesj.
Hij zadelde zijn nieuwe paard en reed heen, vergezeld van
de zegenwensen van de bergkoning. Nu zou het mooie
Basoeto-paard eens kunnen tonen, wat het waard was.
En dat viel niet tegen.
't Werd een dolle rit, van Basoeto-land in het Zuiden van
de Oranje-Vrij staat, naar Watcrkloof in de Magaliesbergen.
Drie dagen deed Kruger over die tocht, dwars door de eindeloze vlakten van de Vrijstaat en juist vijftig uur zat hij in
het zadel.
Er ging een gejuich op, toen hij het erf van zijn boerderij
opreed, 'n Paar van zijn jongens bewonderden het mooie
paard en tante Sannie, die vlug naar buiten gelopen was, viel
haar man om de hals en zeide, dat zij hoopte, dat hij nu eens
een flinke poos thuis zou blijvenl
Ja, daar stond Kruger I
Het hoge woord moest er uit en hij vertelde aan zijn vrouw,
dat hij de andere morgen vroeg alweer weg moest, om zich
bij Klerksdorp bij het commando te voegen, dat Gasibone zou
gaan bestrijden.
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Ach, wat was dat een teleurstelling.
Kruger trachtte zijn vrouw te troosten, door te zeggen, dat
de tocht maar heel kort zou duren, maar daar wist tante
Sannie alles van.
't Was tóch weer oorlog voeren tegen de Kaffers, en dat
was altijd gevaarlijk. Dat had hij immers nog ondervonden,
toen hij tegen de kapitein Mapela had gevochten. Ja, ja,
ze wist er alles van. Schutte had het haar haarfijn verteld.
In zijn hart moest Paul Kruger zijn vrouw gelijk geven,
maar wat was er aan te doen? De President had hem geroepen en dus moest hij gaan.
Die avond bracht Paul Kruger in zijn gezellige huiselijke
kring door, maar de volgende morgen, nog vóór de zon was
opgegaan, zat hij al weer in het zadel en men zou niet van
hem gezegd hebben, dat hij pas vijftig uur te paard had
gezeten. Hij was in het minst niet vermoeid.
De tocht tegen Gasibone verliep heel voorspoedig.
De veedief vluchtte en zocht een schuilplaats bij Mahoera,
een van zijn onderdanen. Het commando wendde zich toen
tegen Mahoera en deze was niet van plan zich tegen de
Boeren te verzetten. Hij kende Paul Kruger en zijn ruiters
te goed. Daarom leverde hij spoedig de oude vrouw en het
meisje uit en wees hij de Boeren ook de weg, om het vee
terug te vinden. Gasibone trachtte ondertussen te ontkomen
in Betsjoeanaland, dat Brits gebied was, doch het commando wist hem te achterhalen en in een hevig gevecht sneuvelde de Kafferhoofdman. De Boeren maakten toen Mahoera
opperhoofd over de stam als opvolger van Gasibone, Met het
teruggekregen vee en de beide vrouwen keerden de Boeren
zeer voldaan naar huis.
„Hè, hè, vrouwI" zei Kruger, toen hij op Waterkloof van
zijn paard sprong, „dat is een jaar van harde arbeid geweest,
ik hoop, dat er nu eens een tijd van vrede zal aanbreken,
waarin ik mij geheel aan mijn gezin en aan mijn bedrijf kan
geven."
Jawel, dat hoopte tante Sannie ook, maar spoedig genoeg
zou blijken, dat rust voor de „Leeuw van Zuid-Afrika" niet
was weggelegd.
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HOOFDSTUK XV.
In een dikke mist tassen de Basoeto's en
met een Kaapse kar in de sloot.
Het was weer mis met Mosjcsj, de oude Basoetokoning.
Een tijdlang had hij zich gehouden aan het vredesverdrag,
dat hij met de Oranje-Vrijstaat had gesloten en waaraan
Paul Krüger zon groot aandeel had gehad.
Stipt hadden zijn mannen zich van veeroof onthouden en
ook hadden ze de grenzen van hun gebied niet overschreden.
Maar de oude slimmerd wachtte slechts, totdat hij zijn
kans schoon zag. In 1863 en 1864 leek het, alsof Mosjesj zich
weer ongehinderd aan de veeroof zou kunnen wijden. De
Boeren in Transvaal hadden allerlei moeilijkheden in het
Noorden van hun gebied en de gevreesde Paul Kruger had
daar de handen vol. Verder was de nieuwe gouverneur van
de Kaapkolonie, Sir George Grey, iemand, die de Boeren
vijandig gezind was.
Mooier kon het dus niet, meende Mosjesj. De rooftocht
begon; de Basoeto's zwermden het land uit, de grenzen over
en roofden in de Vrijstaat, wat ze maar konden. Eenzaam
gelegen hoeven staken ze in brand en het werd voor de burgers
van de Vrijstaat een wanhopige toestand.
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In 1865 was het geduld van de regering te Bloemfontein
uitgeput en kreeg meneer Mosjesj een brief, waarin hem werd
meegedeeld, dat hij nu kon kiezen of delen: Als hij niet dadelijk op hield met roven, zouden de burgers gemobiliseerd
worden en zou men met hem afrekenen.
Jawel, daarvan schrok Mosjesj helemaal niet. Voordat de
Vrijstaters gemobiliseerd konden worden, zond hij zijn horden
door het gehele land, waar zij rovende en moordende en
brandende doorheen trokken.
De vreedzame transportrijder Pretorius, een neef van de
president van Transvaal, die met zijn ossenwagens uit Natal
kwam en de Drakens-bergen overtrok, werd door een bloeddorstige bende Basoeto's aangevallen en met al zijn helpers
vermoord.
Daarmee was de maat volgemeten.
President Pretorius van Transvaal begon er zich nu mee te
bemoeien en Paul Kruger, — de Leeuw van Zuid-Afrika —
werd naar Basoeto-land gezonden, om af te rekenen met
Mosjesj. Ze kenden elkaar, vroeger had Mosjesj aan Paul
Kruger een prachtig paard cadeau gegeven, doch die goede
dagen waren voorbij; ze zouden nu als grimmige vijanden
tegenover elkander komen te staan.
Het was een donkere, sombere nacht.
Er viel een motregen en bovendien was er een dikke mist
komen opzetten, men kon geen hand voor ogen zien.
Het viel voor de mannen van Kruger in hun legerkamp dan
ook niet mee, zich enigszins te verwarmen. Kampvuurtjes konden moeilijk brandende gehouden worden, en zo wachtten
ze dan met ongeduld de komende dag af. Misschien zou die
dag reeds het einde van de veldtocht brengen.
Kruger was zeer voldaan over de gang van zaken. Met
driehonderd stoere mannen was hij de Vaalrivier overgestoken en had hij zich naar het Zuiden begeven, regelrecht naar
de kraal van het opperhoofd Malap, in de nabijheid van de
residentie van Mosjesj. Vandaar had hij een boodschap gezonden naar de oude bergkoning, waarin hij eiste, dat de moordenaars van de onschuldige transportrijder onmiddellijk
zouden worden uitgeleverd. Voldeed hij aan de eis niet, dan
zou Mosjesj te doen krijgen met Paul Kruger.
Het antwoord was bevredigend geweest. Paul Kruger moest
Paul Kruger. — 7
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er nog om lachen, terwijl hij daar eenzaam bij zijn uitdovend
kampvuurtje zat.
„Altijd nog dezelfde slimme Mosjesj," mompelde hij, „die
kerel houdt steeds een slag om de arm."
Mosjesj had onder zeer beleefde bewoordingen geantwoord,
dat hij de moordenaars gaarne zou uitleveren, doch dat hij
alleen een paar dagen uitstel vroeg.
Daartegen had Paul Kruger geen bezwaar gemaakt. Blijkbaar had de Basoeto-koning die moordenaars niet voor het
grijpen, maar moest hij ze eerst laten vangen.
Morgenvroeg echter was de termijn verstreken, dan zouden
de bandieten worden uitgeleverd. Vermoedelijk zou Paul
Kruger met dreigementen wel gedaan krijgen dat Mosjesj
het veestelen zou verbieden en dan zou Paul vlug naar
Boekenhoutfontein, niet ver van Waterkloof, waar hij nu
woonde, terugkeren. Hij verlangde naar Sannie en de kinderen.
Wat was dat nu? Bewoog daar iets?
Maar dat kon toch niet, de mannen lagen bijna allen in hun
kombaarzen *) te slapen. Wie zou er dan nu door het kamp
dwalen?
Misschien een slaapwandelaar.
Scherp tuurden de valkenogen van Kruger door de dikke
mist. Men kon echter geen meter voor zich uit zien.
Maar wat bewoog daar dan toch?
Dat waren verscheidene figuren, neen, dat was maar niet
een eenzame slaapwandelaar.
Plotseling flitste de gedachte door Kruger's hoofd: „Dat zijn
Basoeto'sl"
Hij sprong overeind, met zijn geweer in de hand en bulderde met zijn geweldige stem door het kamp: „De Basoeto's
komenl"
Nu kwam er onmiddellijk beweging in het kamp. Overal
hoorde men de waarschuwingskreet herhalen en de verschrikte Boeren maakten zich onmiddellijk gereed voor de
strijd.
Er slopen niet minder dan drie duizend Basoeto's, bijgestaan door vierduizend Zoeloes op het kamp af. Sommigen
waren er al binnen. En dit grote aantal zwarte krijgers zou
meer dan voldoende zijn geweest om het handje vol Boeren
af te maken.
1) wollen dekens.
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Zeker zou dit ook gebeurd zijn, indien er een paniek was
ontstaan in het kamp der Boeren. Dat dit niet geschiedde,
was te danken aan Paul Kruger. Zijn donderende en doordringende stem, die de Kaffers altijd zoveel vrees had aangejaagd, werd overal gehoord in het kamp. Hij schreeuwde
zijn bevelen letterlijk uit. Hij spoorde zijn mannen aan; hij
herstelde de orde, waar dit nodig was en tegen de morgen
gelukte het, de Kaffers te verdrijven.
Dat was een benauwde nacht geweest.
Maar Paul Kruger wist nu meteen welk vlees hij met die
oude bergkoning in de kuip had.
Na de slag trokken de Boeren naar Malap's kraal terug,
waar zij beraadslaagden met commandant-generaal Fick,
van de Vrijstaat. Er werd afgesproken, dat de Transvalers
landerijen zouden krijgen in het land, dat zij nu op Mosjesj
gingen veroveren.
Vol moed trokken de krijgers nu eerst op tegen Malap, de
vazal van Mosjesj. Ze wisten hem te verslaan en veroverden
veel vee. Toen trokken ze op in de richting van Thaba Bosigo,
de bergvesting, waar de oude Mosjesj woonde.
Ze naderden reeds K a t s k a t s b e r g . . . .
Maar wat was dat nu?
Aan de horizon naderde een afdeling paardenvolk, dat vee
met zich meevoerde. Hoeveel ruiters en hoeveel stuks vee
daar aankwamen was niet uit te maken. Al spoedig bleek, dat
het minstens twintig duizend Basoeto's waren, die daar te
paard naderden, gereed om de Boeren aan te vallen.
Ieder ander zou bij het zien van zo'n overmacht het hart
in de schoenen zijn gezonken. Maar met Paul Kruger was dat
niet het geval.
Hij waagde het, om met zijn driehonderd Boeren twintig
duizend Basoeto's aan te vallen,
't Was een hachelijke onderneming, doch zij slaagde. De
zwarten werden op de vlucht gedreven en fel vervolgd. Daarbij gelukte het de Boeren niet minder dan 8000 koeien buit
te maken.
Dit was de slag bij Katskatsberg.
Na een daarop volgend gevecht was de buit nog groter.
Toen werden 30.000 schapen, 8000 koeien en enige honderden
paarden veroverd.
Terwijl de Boeren nog bezig waren de buit te tellen, kwam
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uit Bloemfontein een bericht, dat de zaak voor Kmger en
zijn mannen totaal bedierf.
President Brand stuurde namelijk een boodschap, waarin
hij meedeelde, dat het plan, om aan de Transvalers gronden
te geven, niet werd goedgekeurd.
Nu, toen had Kruger er natuurlijk genoeg van. Hij en z'n
mannen pakten hun boeltje en keerden naar Transvaal
terug
Door de Vrijstaters werd de strijd toen voortgezet en Louw
Wepener, de dappere aanvoerder, sneuvelde in die strijd,
doch het gelukte de Boeren toch, Thaba Bosigo te veroveren en de oude Mosjesj tot vrede te dwingen.
Nauwelijks was Paul Kruger op zijn hoeve Boekenhoutfontein aangekomen, of er kwam bericht, dat hij naar Potchefstroom moest komen, waar een vergadering van de Volksraad
werd gehouden, 't Zou een gewichtige vergadering zijn en
dus kon Kruger niet gemist worden.
Hij reed er heen in een tweewielige Kaapse kar door twee
muilezels getrokken. Een Kafferjongen nam hij mee, als
bediende.
Nu, het werd werkelijk een gewichtige vergadering. Behalve
belangrijke besluiten, die men nam over het heffen van belastingen en het in omloop brengen van papier-geld, werd
aan Krüger de opdracht gegeven met een kleine macht naar
het Noorden te trekken, naar de Zoutpansbergen, waar het
de laatste tijd verre van rustig was.
Het is best te begrijpen, dat Kruger na afloop van deze
vergadering haast maakte om thuis te komen. Hij wilde toch
tenminste nog een paar dagen thuis zijn, voor hij naar de
Zoutpansbergen trok. 't Was voor tante Sannie allesbehalve
prettig, haar man alweer te moeten missen. Hij haastte zich
daarom, zoveel hij kon.
Maar haastige spoed is zelden goed
dat spreekwoord
bleek ook te gelden voor Paul Kruger.
In de buurt van de hoeve Schoonkloof, aan de noordzijde
van de Olifantspas, moest Kruger een droge sloot passeren.
De sloot zelf was zonder water, doch de weg, die er overheen voerde, was door de vele regens week en vol scheuren.
Het was best te zien, dat de smalle wielen van de Kaapse
kar daar niet door heen zouden komen. Zon groot bezwaar
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was dit niet, want met een grote omweg had Paul Kruger
toch weer op de weg kunnen komen, die naar de hoeva
leidde. Maar dat was 't nu juist, daarvoor gunde hij zich
geen tijd.
„Er doori" zei hij tot de Kaffcrjongen, die bij hem was.
Deze wendde nu de wagen en daarop reden ze een eind
terug.
Nu ging het in volle vaart op de sloot af.
En jawel, de muilezels kwamen aan de overzijde terecht,
doch de Kaapse kar niet. Ze sloeg om. Kruger werd met
kracht uit de kar geslingerd en brak zijn been boven de knie.
De kar lag onderste boven en met inspanning van alle krachten en ten koste van de hevigste pijnen gelukte het Kruger,
de kar weer overeind te krijgen. Daarop klauterde hij weer
op de bok en ging het schuddende en schokkende anderhalf
uur lang over een oneffen weg naar huis. Natuurlijk bezorgde
deze rit hem ondraaglijke pijnen en maakte het de beenbreuk
veel erger.
Tenslotte kwam hij thuis.
Ziezo, dat was nu het gevolg van zijn haast. Hij kon nu
gerust aan Sannie vertellen, dat hij onmiddellijk met een
legertje naar de Zoutpansbergen moest vertrekken, daar kon
nu immers toch niets van komen.
Intussen werd de zaak toch doorgezet. President Pretorius
had twee duizend Boeren opgeroepen, doch er kwamen er
geen duizend. Daarmee trok hij zelf naar het Noorden. Na
een maand echter moest hij onverrichter zake terugkeren;
hij had niets kunnen beginnen tegen de opstandige Kaffers
en daarom ontbond hij zijn legertje maar weer.
Och wat pruttelde Paul Kruger.
Als hij er maar bij was geweest I
Maar dat zou nog even duren, nog wel negen lange maanden. Toen pas kon hij zich op krukken weer voortbewegen.
Het scheen eerst, alsof hij zijn gehele verdere leven gebrekkig zou blijven, doch dat was gelukkig niet het geval; alleen
bleef zijn linkerbeen iets korter dan het rechter.
Toen hij eindelijk in 1867 geheel hersteld was, werden er
weer twee duizend Boeren opgeroepen. Thans kwamen er
slechts vijfhonderd.
Doch de commandant-generaal Kruger waagde toch de
onderneming en rukte op naar Zoutpansberg.
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De eerste aanval richtte zich tegen Katlakter. een Kafferhoofdman, die het de bewoners van Schoemansdaal heel
benauwd maakte. De bergen waarin zich deze kaoitein had
verschanst, bleken echter zó sterk, dat ze onneembaar
waren.
Daar kwam nog bij, dat juist nu Kruger's oude vijand
Mapela weer iets van zich horen liet. Hij had al zijn Kaffers
gemobiliseerd en stond nu gereed, om Kruger bij de eerste
tegenslag, die deze zou ondervinden, aan te vallen. Nu zond
Kruger een dringende boodschap naar de regering. Hij moest
nog vijftienhonderd man versterking hebben en bovendien
voldoende ammunitie.
Met dit verzoek klopte hij echter aan dovemans deur. De
meeste Boeren waren door de herhaalde Kafferoorlogen zó
uitgeput, dat ze geheel dreigden te verarmen.
Dat was voor Kruger een zware slag.
Alle betrouwbare mensen uit Schoemansdaal nam hij mee
en daarop trok hij naar het Zuiden, naar Marastad. Ook de
bewoners van deze stad moesten vluchten; ze namen alles
mee, wat ze dragen en slepen konden, tot de kerkramen toe.
Nu was Noord-Oost Transvaal aan de Kaffers prijs gegeven.
De kudden grof wild en wilde dieren kwamen er terug. Krokodillen en nijlpaarden vermaakten zich in het water. Thans
is deze streek de over de gehele wereld beroemde Krugerwildtuin, genoemd naar de Grote Leeuw van Zuid-Afrika,
die zelf dit wildpark op hoge leeftijd heeft laten reserveren,
om het wild, waarop hij in zijn leven zo had gejaagd, bij het
voortdringen der beschaving, een veilige wijkplaats te verzekeren.
In het volgende jaar gelukte het aan Paul Kruger, Mapela
te verslaan en tot onderwerping te brengen. Ook de andere
stammen werden toen onderworpen. Toen ging Paul Kruger
geheel alleen naar Makapaanspoort, waar de onderworpen
stamhoofden zich verzameld hadden.
Ze keken gek op, toen zij de Leeuw van Zuid-Afrika, daar
in zijn eentje op zijn paard zagen naderen.
Bij de kraal gekomen, sprong hij uit het zadel. De zwarte
kapiteins bleven rustig en begroetten hem met de woorden:
„In vrede zal er vrede heersen, in oorlog zal het oorlog zijn."
Daarachter zat ditmaal geen verraad.
De Zwarten meenden nu eens eerlijk, wat zij zeiden. Zij
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moesten ook wel, want in heel wat oorlogen hadden zij de
kracht van deze sterke mens, die in alle dingen alleen op
God vertrouwde, ondervonden.
Vrede was het nu eindelijkI
En het zou vrede blijven. De Kaffers moesten er aan wennen, met geregelde arbeid in hun onderhoud te voorzien,
Kruger hield een volkstelling voor de werkkrachten-belasting,
regelde nog verschillende andere zaken hier in het Noorden
en reed naar zijn Boekenhoutfontein terug.
Een belangrijk deel van zijn leven lag achter hem.
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HOOFDSTUK XVI.
De Vrijheidsoorlog.
Die Piet Bezuidenhout was een koppige vent, Hij woonde
in het district Potchefstroom en toen hij belasting moest
betalen aan het Engelse gouvernement, wilde hij dit niet
doen, indien men hem geen kwitantie gaf, over het bedrag
dat hij betaalde.
„Een kwitantie krijg je nieti" werd hem toegesnauwd.
„Dan betaal ik niet!" gaf Piet ten antwoord.
Maar dat zou zó niet aflopen. De belasting-ambtenaren
gingen de wagenschuur binnen van Piet's boerderij en haalden
er een mooie nieuwe wagen uit. Zie zo, nu zouden ze wel
eens zien, of Piet belasting wilde betalen. De wagen werd
naar Potchefstroom gezonden, om daar in het openbaar verkocht te worden. Dat trok natuurlijk heel wat volk naar het
dorp.
Juist toen de verkoping zou beginnen, hoorden de mensen
paarden-getrappel en zagen zij hoe Piet Cronjé, een stevige
Boer, met een aantal gewapende mannen het dorp binnenreed. Wat zou dat moeten betekenen?
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Dat zouden ze zo dadelijk wel zien.
De Baljuw en de afslager waren op de wagen geklommen
en juist wilde de laatste beginnen, met: „Wie biedt er
g e l d . . . . " toen Piet Cronjé met zijn mannen de wagen omsingelden. Ze trokken de beide heren van de wagen af. Er
steeg een gejuich op uit de burgers en Cronjé gelastte hun,
de wagen zo vlug mogelijk naar de hoeve van Piet Bezuidenhout te rijden.
Dat was een pretjel
Tien stoere mannen duwden en trokken de wagen, die
bolderend over de weg ratelde.
Weldra stond het voertuig weer op zijn oude plaats in de
wagenschuur. Toen fluisterde Piet Cronjé Piet Bezuidenhout
iets in het oor. Deze liep dadelijk naar de paardenstal, zadelde
het vlugste paard en reed in gezelschap van een paar andere
burgers naar Boekenhoutf ontein o m . . . . Paul Kniger te waarschuwen.
En Paul Kruger kwam onmiddellijk.
Tante Sannie begreep, dat ze haar man niet mocht tegenhouden, er stonden veel te gewichtige belangen op het spel.
De vrijheid van het land was in gevaar en om die vrijheid te
herwinnen, was nu de oorlog uitgebroken.
Maar wat was er dan toch gebeurd?
O, er was heel veel gebeurd, sinds Paul Kruger in het
Noorden van het land voor goed vrede had gemaakt met
de Kaffers. Er was veel gebeurd, waarover Paul Kruger
menigmaal zijn hoofd had geschud, als hij thuis zijn pijp
rookte.
„Het gaat niet goed, Sannie," zei hij dan, „het gaat helemaal niet goed met ons land!"
Nadat Pretorius als president was afgetreden, had men
een nieuwe president in Transvaal moeten verkiezen. Paul
Kruger wilde geen candidaat zijn, omdat hij behoorde tot de
Dopperskerk, dat is de kerk der Gereformeerden, en slechts
een klein deel der Boeren behoorde daartoe. De meesten behoorden tot de Hervormde kerk of tot de Nederduits-Hcrvormde kerk.
Kruger wilde dus geen President worden.
Er waren nog wel andere flinke mannen, maar die liet men
ook links liggen en ten slotte werd Burgers gekozen, een
dominee uit de Kaapkolonie.
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Tegen de verkiezing van deze predikant had Paul Krüger
zich fel verzet, maar dat had niet geholpen; de man was toch
gekozen.
Al spoedig liepen de zaken mis en 't ging heel erg mis,
toen er een oorlog uitbrak met de Kaffers, de zogenaamde
Soekoenoeni-oorlog. President Burgers verklaarde, dat hij zelf
deze oorlog wilde leiden, maar omdat hij van vechten helemaal geen verstand had, moest hij een generaal-commandant
hebben. Wie kon hij daarvoor beter nemen dan Paul Kruger,
de man, die zijn hele leven al tegen de Kaffers had gevochten?
„Ik kan dit niet doen als u meegaat," zei hij, „want als
u 's avonds vermakelijkheden en 's Zondags bals geeft, dan
zal de vijand mij zelfs achter een muur kunnen doodschieten,
omdat Gods zegen niet op ons werk kan rusten! "
Zo dacht Kruger er over en achteraf bleek het, dat hij
gelijk had. De oorlog mislukte totaal. Ook in andere opzichten liepen de zaken verkeerd en toen er in 1877 weer presidents-verkiezing moest zijn — dit gebeurde om de vier jaren
— wilde Paul Kruger wel candidaat zijn. Doch vóór dat de
verkiezingen zouden beginnen, gebeurde er iets vreselijks.
De Engelsen, die baas waren in de Kaapkolonie en Natal,
hadden natuurlijk ook wel gezien, dat de zaken in Transvaal
verkeerd liepen. Burgers, de president, gedroeg zich zeer dubbelzinnig. Paul Kruger zag dit wel, doch kon er niets tegen
doen. Hij gaf Burgers de raad om Shepstone, de Engelse commissaris, buiten het land te houden, doch Burgers haalde hem
er toch in en op 22 April 1877 liet deze meneer toen te Pretoria
de Engelse vlag hijsen en verklaarde, dat Transvaal voortaan
lot Engeland behoorde.
Dat was me ook een mooie geschiedenis.
Meermalen kwamen de mensen bij Kruger, om te vragen,
of hij niet dacht, dat het tijd werd, om te gaan vechten. Maar
altijd schudde de Leeuw van Afrika zijn hoofd, 't Was nog
geen tijd. Wel maakte Krüger met nog twee heren tot tweemaal toe een reis naar Engeland, om te trachten de annexatie
ongedaan te maken.
Eerst moesten de Boeren van Jransvaal door de verdrukking wat meer eensgezindheid leren en eerst moest er ook
meer munitie in het land zijn.
Maar nu, op die Decemberdag 1880, toen Piet Bezuidenhout op Boekenhoutfontein kwam vertellen, hoe het met de
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verkoop van zijn wagen was afgelopen, nu was Paul Kruger
bereid. Hij nam afscheid van tante Sannie en zijn kinderen
en vertrok in gezelschap van een paar van zijn oudste jongens
naar Potchefstroom, waar al veel burgers bij elkaar waren.
De vrijheidsoorlog was begonnen I
In deze oorlog heeft Kruger zo goed als niet meegevochten.
De strijd werd gevoerd door de generaals Piet Joubert en
Piet Cronjé. Kruger vertoefde meestal bij de regering te
Heidelberg, een plaats niet ver van het toneel van de strijd
verwijderd. Ook reisde hij de verschillende plaatsen langs,
waar Boeren-commando's gelegerd waren. Zo kwam hij ook
te Rustenburg, om de Boeren, die het Engelse kamp, dat daar
lag, belegerden, toe te spreken.
Daar hoorde hij, dat de Magato-Kaffers oproerig waren
geworden en dat ze voor de Engelsen waren. Dat kon Paul
Kruger niet laten passeren. Met zeven man, onder wie zijn
zoon Piet, trok hij naar de stad van Magato.
Het krioelde in de Kafferstad van gewapende zwarten en
Paul Kruger begreep best, wat de bedoeling van Magato was.
Doch hij liet zich hierdoor allerminst vrees aanjagen. Onverschrokken stapte hij het huis van Magato binnen en vroeg hem:
„Waarom heb jij de Engelsen in het kamp bij Rustenburg
van voedsel voorzien? Ik had je toch immers vroeger al eens
gezegd, dat jij je onzijdig moest houden, omdat dit een strijd
is tussen Blanken?"
„Jawel, zeker, zeker," stotterde Magato, „dat alles weet
ik nog heel goed, maar de Engelsen hebben mij een boodschap gestuurd, dat ze Heidelberg reeds hebben ingenomen
en dat zij hierheen komen. Als ik niet deed, wat zij mij bevalen, zouden ze mij straffenl"
„Zo, zo, zullen ze jou dan straffen? Maar weet jij wel, dat
als jij niet naar mij luistert, ik je voor de krijgsraad zal
brengen?"
En terwijl Kruger dit zeide, greep hij de hand van Magato.
Doch nu begon het ernst te worden, want Kaffers, gewapend met bijlen, assegaaien en geweren, stormden van alle
kanten op het huis van Magato af. Het scheen wel, dat Paul
Kruger nu een verloren man was. Doch meer dan schijn was
dit nieti
Toen hij naar het huis van Magato ging, had hij één zijner
mannen, Piet van der Walt meegenomen. Zodra deze het
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gevaar zag, dat Paul Kruger bedreigde, brulde hij de Kaffers
toe: „Probeer niet, om Kruger enig leed te doen. Als één
Kaffer Paul Kruger aanraakt, schiet ik onmiddellijk Magato
doodi"
Dat hielp; de Kaffers keken verbaasd naar hun kapitein,
alsof ze zeggen wilden: „Hoc hebben we het nu met je? We
dachten, dat we geheel volgens jouw bevelen handeldenI"
Doch Magato lette niet op de vraag, welke hij lezen kon in
de ogen van zijn Kaffers, Aan enkelen van zijn bevelhebbers
gaf hij orders, de Kaffers uiteen te jagen. Dit ging niet gemakkelijk; daar kwamen knuppels en knotsen bij te pas.
Natuurlijk ging deze strafoefening gepaard met een oorverdovend lawaai.
Toen eindelijk de herrie wat bedaard was, zei Kruger tot
Magato: „Roep je Kaffers weer bij elkaar, ik wil hun mijn
orders meedelenl"
Maar Magato had daarin helemaal geen zin. Wat zouden
zijn mensen wel van hem denken, 't Was veel eenvoudiger,
als Kruger hém zijn bevelen maar gaf, dan zou hij ze wel
weer aan zijn Kaffers doorgeven.
Maar Kruger liet zich niet van zijn stuk brengen. „Neen,
neen!" zei hij, „ik wil zélf jouw volk toesprekenI"
Magato begreep nu wel, dat Paul Kruger niet tot andere
gedachten was te brengen en liet daarom zijn mensen roepen.
Toen ze op het plein vóór het huis van Magato verzameld
waren, hield Kruger een boetpredikatie tot hen, waarin hij ze
voorgoed de lust ontnam, om zich in de zaken van de Blanken te mengen.
Daarna sprak hij nog een hartig woordje met Magato,
waarna hij zich gereed maakte, om naar Heidelberg terug te
keren.
Hij had echter een paar paarden nodig en nu vroeg hij aan
Magato, of deze hem daaraan kon helpen.
Doch Magato schudde het hoofd en wenkte meteen Kruger,
hem te volgen in een kamer.
„Kijk eens," zei hij fluisterend, „ik kan u geen paarden
geven, want als ik dit deed, zouden de Engelsen het morgen
weten. Als gij nu straks buiten in tegenwoordigheid van de
Kaffers uw verzoek wilt herhalen, zal ik weigeren. Dan moet
gij verklaren, dat ge ze zult nemen, als ik ze niet vrijwillig
geef. In mijn hart zal ik dan zeggen „het is goed," doch met
108

de mond moet ik wel weigeren, omdat ik anders last krijg
met de Engelsen."
Zoals ze overeengekomen waren, gebeurde het en Krager
vertrok met twee paarden van Magato naar Heidelberg.
Nauwelijks was hij daar aangekomen, of hij kreeg een
verzoek om naar de grenzen van Natal te gaan, omdat de
Engelsen een wapenstilstand hadden aangevraagd en over
vrede wilde spreken.
Dat verwonderde Kruger helemaal niet, want er waren rake
klappen uitgedeeld en met name de slag om de Majoebaberg
was voor de Boeren met een schitterende overwinning geëindigd. Onder deze omstandigheden gevoelden de Engelsen er
niets voor, om de strijd nog langer voort te zetten. Er werd
een wapenstilstand gesloten en daarna over vrede onderhandeld. Het was heel goed, dat Kruger aan de onderhandelingen deel nam. Waren de anderen al eens tot toegeven geneigd,
hij bleef keihard en eiste de volledige vrijheid en onafhankelijkheid van zijn land terug. Hij kreeg niet geheel zijn zin.
Toch waren de Boeren dankbaar toen het Verdrag van Pretoria
eenmaal tot stand was gekomen. Zeker, ze waren dankbaar
maar niet voldaan.
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HOOFDSTUK XVII.
Terug van een grote reis.
Door de straten van Pretoria reed een statie-rijtuig, bespannen met twee paarden en geëscorteerd door enkele politieagenten te paard. Het rijtuig hield stil voor een veranda van
een deftig woonhuis van één verdieping.
Toen stapte een heer van middelbare leeftijd met een hoge
hoed op uit het rijtuig en liep de veranda in.
Tegelijkertijd werd de voordeur van het huis geopend en
verscheen een vriendelijke dame met een zwart mutsje op.
Het waren Oom Paul en Tante Sannie, die elkaar hartelijk
omhelsden.
Daarop zei Kruger: „Good evening, Madam — and how
are you to-day?" ')
„Hou toch op met die Engelse onzin," protesteerde tante
Sannie, „kom maar gauw binnen, dan kun je me vertellen,
') „Goedenavond, Mevrouw — en hoe gaat het met u vandaag?"
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wat je zo al hebt beleefd op je verre reis. Ik begon al bang
te worden, dat je nooit meer thuis zou komen!"
Al babbelend gingen ze samen naar de kamer, waar ze
weldra elk in een gemakkelijke stoel tegenover elkaar zaten
en Kruger met zijn reisverhalen kon beginnen.
Boekenhoutfontein was nu voor goed verlaten, want Paul
Kruger was president van de Zuid-Afrikaanse republiek
geworden.
Nä de Vrijheidsoorlog hadden drie mannen, waarvan Paul
Kruger er één was, een paar jaar over Transvaal geregeerd.
Daarop was er in 1883 weer presidentsverkiezing gehouden
en Paul Kruger was met drie vierde deel van het aantal
stemmen gekozen.
Natuurlijk moest de hoeve Boekenhoutfontein toen verlaten
worden en ging Paul Kruger in Pretoria wonen. Het was een
eenvoudig huis zonder verdieping, met een dak van gegolfd
plaatijzer en met deuren, waarin glas was gezet. Het huis
was gebouwd door een Oostenrijker en had daardoor een
Europees voorkomen gekregen. Nadat de President er een
paar jaar gewoond had, werd er electrisch licht in aangelegd
en met die nieuwigheid heeft Paul Krüger toen menig grapje
uitgehaald.
Hij kreeg eens een paar vrienden van het platteland bij
zich op bezoek en terwijl Kruger voorwendde, als zouden ze
in een andere kamer gaan zitten, verzocht hij de mannen
het licht even voor hem uit te blazen. De brave mensen bliezen
hun wangen paars, doch zonder resultaat.
„Och, wat," zei Kruger, „is dat nu blazen, dat jullie doen.
Ik kan de lamp wel uitblazen, terwijl ik hier bij de deur sta."
Hij ging met z'n rug tegen de schakelaar staan en terwijl
hij zijn handen achter zich hield begon hij te blazen. Onmiddellijk ging het licht uit, tot grote verbazing van de beide
Boeren, die thuis vertelden, dat de President zulke geweldig
sterke longen had.
Reeds een jaar nadat Paul Kruger president was geworden,
moest hij in gezelschap van Nicolaas Smit — de overwinnaar van Majoeba — en dominee Du Toit naar Engeland,
omdat er nog verschillende zaken te regelen waren.
Van deze reis kwam de president thuis, toen hij zijn vrouw
met een mondvol Engels begroette.
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Maar toen moest hij aan het vertellen.
En dat deed hij graag.
Paul vertelde aan Tante Sannie, dat hij in Londen tamelijk
goede zaken had gemaakt. Ze hadden daar de Conventie van
Londen gesloten, waardoor Kruger op bijna alle punten z'n
zin kreeg.
„En toen zijn we de Noordzee overgestoken, om een bezoek
te brengen aan het vasteland van Europa.
We gingen eerst naar Nederland, vervolgens naar Duitsland,
Frankrijk en Spanje."
„Zo, zo," schertste Tante Sannie, ,,toen ging de President
zeker een plezierreisje maken, terwijl hij vergat, dat zijn
vrouw hier in Transvaal zo naar hem verlangdel"
„Ho, ho, vrouwtje, dat is maar schijn. We hebben in die
verschillende landen wel degelijk zaken gedaan, dat moet je
niet vergeten. '
„Zeker, dat zal wel waar zijn, maar ondertussen hadden
jullie toch een mooi uitstapje."
„En fijne dinersl" plaagde Paul Kruger.
„We hebben aangezeten bij de Duitse keizer. Toen de
keizer binnen kwam, stonden alle aanwezigen op en zodra
hij plaats had genomen, gingen allen weer zitten. Maar toen
bleef ik staan, want ik kreeg het vermoeden, dat de maaltijd
zou beginnen, zonder dat er gebeden was. Daarom vroeg ik
of iemand het gebed wilde doen, voordat het eten begon en
toen verzocht de keizer mij, om het gebed uit te spreken."
„Maar Paul, durfde je dat wel?"
„Zeker, Sannie, ik dacht, dit zijn hier wel allemaal hoge
en voorname mensen, maar voor de Here God zijn ze allemaal gelijk, nietige schepselen. En dus deed ik met een gerust
hart het gebed, alleen was het jammer, dat ik geen Duits
kon spreken."
„En hoe was de ontvangst in Nederland?" informeerde
tante Sannie.
„Allerhartelijkst! Ja, de Nederlanders hebben goed laten
merken, dat wij stamverwanten zijn. Het Hollandse bloed
verloochende zich niet. Amsterdam en Rotterdam waren in
vlaggentooi gestoken, er werden feestmaaltijden aangericht
en Nicolaas Smit moest een staaltje leveren van zijn schietkunst. Men eerde hem als de scherpschutter van Majoeba."
„En het geld voor de spoorweg, Paul? '
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„Dat kon ik aanvankelijk niet loskrijgen, Sannie."
„Och, wat jammer. Ik had gedacht, dat die zaak in het
rijke Holland gauw genoeg haar beslag zou krijgen."
Tante Sannie, die geheel met de bestuurszaken van haar
man meeleefde, en die door de President van alles op de
hoogte werd gehouden, bedoelde hier de aanleg van een spoorlijn van Pretoria naar Lorenzo Marques, aan de Delagoa
Baai. De stad Lorenzo Marques is een havenstad in het
Portugese gebied Mozambique. Een spoorweg naar die stad
betekende voor Transvaal de verbinding met de Indische
Oceaan en dus met de buitenwereld. Daarom deed Paul
Kruger zeer veel moeite, om die spoorweg tot stand te
brengen.
„Dat had ik ook gedacht," zo zette Kruger het gesprek
voort, „maar ik vergat, dat de Hollanders echte zakenlui zijn.
Die spoorweg zal voor een deel over Portugees gebied lopen
en daarom achtten zij het beter, dat Portugal die zaak maar
opknapte."
„Dat kan ik best begrijpen."
„Welnu, daarom trokken we toen naar Lissabon, om de
zaak met de Portugese regering te bespreken. Tien dagen
hebben we daar onderhandeld en toen waren we zover, dat
de Portugezen het deel van de lijn, dat over hun gebied zou
lopen, voor hun rekening namen. Maar meer konden we niet
gedaan krijgen. Daarom gingen we maar weer terug naar
Nederland I"
„En kwam het daar toen in orde?"
„Ja, daar kwam het helemaal voor elkaar. Enige particulieren, aan wie wij vergunning gaven, hebben toen de Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij opgericht. Zo
spoedig mogelijk zal met de bouw begonnen worden."
„Dus je bent goed tevreden over je langdurige reis,
Paul?"
„Ik ben meer dan tevreden en ik dank God, dat Hij mij
weer veilig heeft doen thuiskomen en dat ik zo veel voor ons
dierbaar land heb mogen bereiken."
Ze stapten nu van dit onderwerp af. Paul Kruger informeerde naar de kinderen en de kleinkinderen en Tante Sannie gaf hem daarover een getrouw verslag.
Spoedig na de thuiskomst van de President werd er een
zitting van de Volksraad gehouden, waarin Paul Kruger verPaul Kroger. — 8
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slag uitbracht over zijn reis. Er waren heel wat bezwaren
ingekomen tegen de spoorweg. Velen waren bang, dat dit
grapje zóveel geld zou kosten, dat de belastingen er door
zouden stijgen.
Toen hield Paul Kruger een krachtige rede, om deze spoorweg te verdedigen. Hij wees er op, dat het volk niet bevreesd
behoefde te zijn voor nieuwe belastingen tengevolge van deze
plannen, maar dat deze spoorweg juist de hulpbronnen van
het land zou openen en dat hij onontbeerlijk was, omdat de
Kaapkolonie de producten van Transvaal zo zwaar had belast,
dat er onmogelijk meer goede prijzen waren te maken. Zijn
rede had succes; de Volksraad keurde de aanleg van de
spoorweg goed.
Tegen het einde van Kruger's presidentschap — hij was in
1883 voor vijf jaar gekozen — deed zich nog een geval voor,
dat tot ernstige moeilijkheden aanleiding had kunnen geven.
Ten noorden van Transvaal regeerde Lobengocla, de zoon
van de vroegere Matabelen-koning Mozilikatze. Deze kon
het heel goed met de Boeren vinden. Zij kwamen in zijn gebied
jagen en deden er zaken. Toen er goud gevonden werd in
Lobengoela's land, bij de Tati-rivier, stroomden er heel veel
vreemdelingen het land binnen. Reeds tijdens het leven van
zijn vader waren er vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt
en Lobengoela wilde deze vriendschap voortzetten.
Een van de voornaamste Induna's zond hij daarom naar
Pretoria met het verzoek in zijn land een consul te willen
aanstellen. Paul Kruger zag het belang hiervan in en de
regering benoemde Piet Grobler. Deze was goed bekend met
de Matabelen en zou zeker in Boelawango, de hoofdstad van
dat Kafferland, de zaken der Boeren goed behartigen.
Kruger maakte een ontwerp op, dat Grobler aan koning
Lobengoela voorlas. Deze keurde het goed en zo kwam Matabelenland onder protectoraat van de Zuid-Afrikaanse
republiek.
Vóór Lobengoela tekende, wilde hij er eerst nog met zijn
Induna's over spreken en daarom verzocht hij enkele dagen
uitstel.
Grobler maakte van deze gelegenheid gebruik om zijn vrouw
tegemoet te reizen, die aan de Krokodillenrivier was, op weg
naar haar man. Onderweg overviel hem een gewapende macht
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van de Kafferhoofdman Khama. Piet Grobler werd gewond
en stierf enige dagen later bij de Krokodillenrivier.
Men heeft gemeend, dat deze moord geschiedde op last
van 'n zekere Cecil Rhodes. Bewezen is dit nooit, maar zeker
is het, dat Cecil Rhodes toen reeds de vijand van Transvaal
was.
Eigenaardig is ook, dat hetzelfde tractaat, dat Kruger met
Lobengoela had willen sluiten, later door Rhodes met de
Kafferkoning werd gesloten en niet door Kruger.
Ten noorden van Transvaal was Rhodes nu baas en van
daaruit zou hij beproeven ook Transvaal met zijn rijke goudaders machtig te worden.
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HOOFDSTUK XVIII.
Met Paul Kruger op stap.

et marktplein van Lijdenburg stond vol mensen, die enigszins ongeduldig wachtten.
Eensklaps kwam er een jongen aandraven, die zo hard hij
kon, uitriep:
„Daar komt Oom Paul, daar komt Oom Paul."
Aller ogen keken nu in de richting, die de jongen gewezen
bad en verheugd hoorde men nu drie saluutschoten, die het
teken waren, dat Kruger vlak bij was. Weldra reed de grote
bagagewagen van de President het marktplein op, getrokken
door acht muilezels, daarna kwamen de voorrijders en eindelijk zag men de wagen, waarin de President zelf was gezeten.
Er steeg een hoera-geroep op, toen de President zijn
rijtuig verliet en de trappen van het raadhuis beklom.
Kort geleden was hij voor de derde maal tot President
gekozen en dat hij slechts een meerderheid van achthonderd
stemmen behaalde op Piet Joubert, was wel een bewijs, dat
er iets haperde.
De Leeuw van Zuid-Afrika was nu echter evenmin bang
voor mopperende burgers, als vroeger voor wilde dieren of
woeste Kaffers. Daarom bracht hij nu een bezoek aan Lijdenburg, ofschoon hij wist, dat daar heel wat ontevredenen
waren.
Zodra het stil geworden was, begon de President te spreken.
Hij vertelde de burgers, dat hij enkele jaren geleden een
reis had gemaakt naar Europa en dat hij daar een bezoek
had gebracht aan de Britse Munt te Londen. Hij beschreef
hoe de gouden munten werden gemaakt, hoe nauwkeurig de
weegmachines waren en dat hij daar ook een instrument had
gezien, dat veel geleek op de slurf van een olifant. Automatisch werden door dit instrument de goudstukken, die te
licht waren, opgepakt en weggeworpen.
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De mensen luisterden met genoegen naar de verhalen, die
de President deed, want Paul Kruger kon prettig vertellen.
Toch was het duidelijk te zien, dat velen niet tevreden waren.
Was hij daarvoor nu naar Lijdenburg gekomen, om te vertellen, wat voor moois er zoal in Europa te zien was? De
meeste mensen hadden veel te veel zorgen aan het hoofd, om
naar zulke verhalen te kunnen luisteren.
Opeens schreeuwde een Boer uit de menigte: „We hebben
nu al genoeg gehoord over de wonderen van Europa; de
President moet ons nu maar eens vertellen, hoe we betere
prijzen kunnen maken voor onze gerstI Toen de Engelsen
baas waren, kregen we zeven ä negen gulden voor een zak
en nu maar ongeveer één gulden!"
Kruger was door deze onbeleefde uitroep allerminst uit
het veld geslagen.
„Jij moet mij eens zeggen, hoeveel zak gerst jij per jaar
oogst!" zei hij.
„Zo wat driehonderd!" was het antwoord.
„En hoeveel heb je daarvan voor je zelf nodig?"
„Ongeveer honderd vijf tig!"
„Juist, dat is weer dezelfde geschiedenis, die ik overal aantref. Daar staat een man, die maar honderdvijftig zakken
gerst nodig heeft en hij slooft zich uit, om er driehonderd te
oogsten. Met zulke mensen kan ik geen geduld hebben!"
„Bravo! Goed zo!" werd er van verschillende kanten geroepen.
Op een andere plaats uitten verschillende burgers hun
ontevredenheid over een of andere wet, die pas in werking
was getreden,
„Hoort eens," antwoordde de President, „jullie lopen maar
te pruttelen. Oom Paul doet dit en Oom Paul doet dat, maar
het is Oom Paul niet, die het doet. Jullie zijn het, jullie allemaal tezamen maken die wetten. Jullie zenden je vertegenwoordigers naar de Volksraad en die zeggen, wat jullie er van
denkt, en dan maakt de Raad wetten en dus zijn jullie het
zélf, niet Oom Paul, die de wetten maakt."
De nachten werden meestal doorgebracht op een boerderij,
omdat er geen hotels waren. Als de President had uitgespannen bij een of andere hoeve, waar hij de nacht zou doorbrengen, zaten alle kamers en bijgebouwen vol mensen, die
Paul Kruger wilden horen spreken, of die hem iets te vragen
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hadden. Als de maaltijd, die te zijner ere was aangericht,
afgelopen was, zetten de mannen zich rondom het haardvuur.
Dan haalde Kruger zijn pijp voor de dag en zei: „Nou Oom
Paul bij jullie is, vertel of vraag hem nou maar, wat je wilt,
zeg maar op."
't Gebeurde eens, dat hij op een plaats was, waar heel wat
pruttelaars waren. Dat wist de President, Toen hii gezegd
had, dat ze nu maar eens voor de dag moesten komen met
hun klachten, zwegen ze allen.
Blijkbaar waren ze bang voor hem. Toen werd de President
boos en zei: „Jullie zijn net kraaien, die onder 't vliegen de
hele dag maar ka, ka, ka roepen, als je vertelt, wat je wel
allemaal zult gaan zeggen; maar nu Oom Paul er is, zijn jullie
stil."
Dan werd er gelachen en langzamerhand kwamen de tongen los en vertelde ieder de grieven, waarmee hij rondliep.
't Ging er altijd heel gemoedelijk toe, als Oom Paul op stap
was. Werkelijk boos zag men hem maar zelden. Eens echter
gebeurde het, dat iemand durfde spotten en toen werd Paul
Kruger echt boos en gaf hij tegelijk de spotter een vlijmscherp antwoord. Want Paul Kruger was een oprecht gelovig
man en de Bijbel was hem dierbaar boven alles.
Het was bij een bezoek aan een afgelegen deel van Transvaal. Door een of andere oorzaak was de wagen, waarin de
proviand werd vervoerd, niet komen opdagen en toen de
reizigers op de pleisterplaats waren aangekomen, wachtten
zij tevergeefs en ondertussen kregen ze lelijk honger. Een van
het gezelschap meende toen, dat hij een grap kon maken ten
koste van Paul Kruger. Hij zei: „Oom Paul, de mensen hier
zeggen, dat u in wonderen gelooft en dat u alles gelooft, wat
er in de Bijbel staat."
„Dat doe ik," antwoordde Kruger, „en dat zal ik altijd blijven doen."
„Wel, als de raven dan voedsel naar Elia brachten waarom
kan God mij dan geen voedsel met de kraaien zenden?"
vroeg de spotter.
Kruger's gelaat betrok op het horen van deze vraag, want
hij haatte elke oneerbiedigheid op het punt van de godsdienst. Hij keek de spotter scherp aan en zei toen op kalme,
doch snijdende toon:
„Omdat Elia een profeet was, die een zending had, terwijl
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gij slechts een vraatzuchtige dwaas zijt en indien God d»
kraaien tot u zendt, zal het waarschijnlijk zijn, opdat zij niet
u, maar zich a a n u zullen verzadigenl"
Het was een hele poos stil in het gezelschap. Men gevoelde,
dat Krugcr de spotter zijn verdiende loon had gegeven.
Op zijn rondreizen werd er natuurlijk ook gesproken over
meer welvaart. Paul Kruger beloofde zijn volk, dat de regering er steeds op uit was, om de stoffelijke welvaart van het
land te verhogen en dat er op dit gebied ook stellig uitkomst
zou komen.
Veel eerder, dan Paul Kruger vermoed had, ging deze
profetie in vervulling. Onverwacht werd in een rotsgebied,
dat zich over een lengte van zeventig ä tachtig mijl in een
halvemaanvorm uitstrekte, gouderts gevonden en wel van zó
hoog gehalte en in zó grote hoeveelheid, als nog nooit ergens
ter wereld was aangetroffen. Dit waren de goudvelden van
de Witwatersrand, hemelsbreed geen dertig mijl van Paul
Kruger's woning verwijderd. De goudvoorraad, die daar in de
bodem verborgen lag, was onuitputtelijk groot en het is te
begrijpen, dat van alle kanten de mensen toestroomden, om
daar met gouddelven hun geluk te beproeven. Daar op Witwatersrand waren grote schatten te vergaren en uit alle landen kwamen de avonturiers dan ook opdagen.
Een opgewonden burger kwam het nieuws aan Piet Joubert
meedelen. De generaal was allesbehalve opgetogen over dit
nieuws, en keek de boodschapper bedroefd aan.
„Huil jij maar liever," antwoordde hij, „want dat goud zal
ons land in bloed drenken."
En heel spoedig bleek het, dat Joubert gelijk had.
Er verrees op Witwatersrand een gouddelversstad, Johannesburg geheten, terwijl de Transvaalse Regering een „Delvers-Raad" instelde, welke de onderlinge geschillen van de
delvers kon regelen.
Toen het gouddelven daar in volle gang was, bracht Paul
Kruger er zijn eerste bezoek. De gouddelvers ontvingen hem
met een reeks klachten over de maatregelen der regering.
Hij nam wel nota van de klachten, maar was toch niet al te
toeschietelijk. Hij wist maar al te goed, welk volkje hij voor
zich had. 't Waren mensen, die geen minuut het belang van
het land in het oog hielden, maar die er alleen op uit waren,
zoveel en zo vlug mogelijk schatten te vergaren, desnoods ten
1,19

koste van alles. Hij zeide hun, dat ze hun bezwaren maar op
schrift moesten stellen en bij de „Delvers-Raad" indienen. Deze
zou ze dan nauwkeurig onderzoeken en overwegen, wat aan
de Regering geadviseerd kon worden om te doen.
Daarop keerde hij naar Pretoria terug, maar hij wist, dat
de Raad voortaan vijandig gezind zou zijn tegen de Transvaalse Regering.
Diezelfde nacht werd de vlag van Transvaal, de Vierkleur
(rood-wit-blauw-groen), die van het Gerechtshof uithing, omlaag gehaald en verdween spoorloos
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HOOFDSTUK XIX.
Een inval, die mislukte.
Dat die Cas de zaak nu toch ook helemaal moest bederven.
Nu ja, 't was niet zo heel gemakkelijk, wat hij te doen had.
Hij moest maar eventjes stilletjes de grenzen van Transvaal
overgaan en vervolgens de telegraafdraden, die naar Pretoria
leidden, doorknippen, 'n Prettig karweitje was dat juist niet,
meende Cas.
Maar daarom had meneer Jameson hem dan ook een flinke
fooi laten geven. Deze zou er dubbel en dwars aan verdiend
worden.
Achteraf bezien zou het toch beter geweest zijn, wanneer
Cas de fooi pas later had gekregen; n.l. wanneer het werkje
achter de rug was.
Want wat deed hij nu?
Om zichzelf wat moed te verschaffen, kocht hij een fles
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whiskey en die dronk hij leeg. Dat was veel te veel voor
Cas en hij werd er compleet dronken van.
Zo kwam het, dat hij de verkeerde telegraafdraden doorknipte. Hij had de lijn moeten hebben, die van Zeerust via
Rustenburg naar Pretoria liep, maar die nam hij niet.
En zo werd die éne fles whiskey de oorzaak, dat het gehele plan in duigen viel.
Maar welk plan was dat dan?
Och, dat zat zol
Piet Grobler was indertijd voor Paul Kruger naar Matabelen-land gegaan en had het van koning Lobengoela gedaan
weten te krijgen, dat het land der Zwarten protectoraat-gebied
van de Boercn-Republiek werd. Doch Piet Grobler werd vermoord en van de hele zaak kwam niets, 'n Zekere meneer
Cecil Rhodes had er lucht van gekregen, dat er in het land
van Lobengoela goud in de grond zat, vooral bij de Tati-rivier
veel goud zelfs en daarom wist hij het land in te palmen en
onder de voogdij van Engeland te brengen. Rhodes werd de
ongekroonde Koning, ze noemden hem „koning in het land
van bedrog", want het bleek, dat het land van Lobengoela geen
goud bevatte.
Dat was voor Rhodes een bittere teleurstelling. Doch hij
zou zich schadeloos weten te stellen.
Als Matabelen-land geen goud bevatte, Transvaal bevatte
zoveel te meer; dat was het rijkste goudland van de wereld.
Als hij daar eens baas was, zou er wat te verdienen zijnl
In Johannesburg waren duizenden en duizenden vreemdelingen. „Uitlanders" werden die door de Boeren genoemd en
dat volkje had altijd wat te klagen over de regering van
Transvaal. Hoewel die regering heel veel voor hen had gedaan, waren ze toch nooit tevreden te stellen. Ze wilden stemrecht hebben, maar dit kon de regering slechts geven aan
mensen, die werkelijk Transvalers waren geworden. Die „Uitlanders" waren veel groter in aantal, dan de Boeren zelf.
Wanneer zij dus stemrecht hadden, konden ze een regering
kiezen, die naar hun zin was.
Vooreerst was het echter nog niet zover en daarom spraken ze er in het geheim over, om in opstand te komen en de
regering van Paul Kruger omver te gooien. Dat was nu net
iets voor meneer Jameson. Hij was wel dokter van zijn vak,
maar hij had ook wel verstand van soldaat je spelen, meende
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hij. Jameson was de handlanger van Rhodes en hij stelde
zich nu met de opstandige „Uitlanders" te Johannesburg in
verbinding.
Er werd een plan gemaakt, dat even practisch als eenvoudig was.
Jameson zou van uit het Westen Transvaal binnenvallen,
Hij zou met driehonderd zeventig man de grenzen van Transvaal overschrijden, hij zou de goudstad Johannesburg binnenrijden en vervolgens zouden ze Pretoria overrompelen, 't Trof
heel goed, dat de forten van Pretoria juist hersteld werden.
Men zou de stad dus gemakkelijk kunnen veroveren en daar
Paul Kruger met de regeringsleden gevangen nemen.
Natuurlijk moest er voor worden gewaakt, dat Paul Kruger
niet bijtijds werd gewaarschuwd. Doch ook daarvoor had men
gezorgd en Cas had op zich genomen, de telegraaflijnen, die
naar Pretoria voerden, door te knippen. Dat was dus ook best
in orde.
Op een Zondagnacht ging meneer Jameson met zijn troep
op mars. 't Was een lange tocht naar Johannesburg, maar het
plan was perfect in elkaar gezet. Er haperde letterlijk niets
aan. De opstandelingen in Johannesburg waren van wapenen
voorzien. Deze waren binnengesmokkeld onder lagen cokes en
in stoomketels, ja zelfs op de bodem van tanks of oliewagens.
Ook had men ze verpakt in grote kisten, gemerkt met: Voorzichtig! Glasl Breekbare warenI In Johannesburg waren duizenden vrijwilligers, die op het beslissende ogenblik de wapens
in handen zouden krijgen, en onder leiding van Jameson naar
Pretoria zouden gaan.
Langs de weg, die men van de grens naar Johannesburg
moest afleggen, had majoor White, die de tocht zou meemaken, te voren winkels laten oprichten, waar paardenvoer en
proviand in grote hoeveelheid aanwezig waren. Die winkels
stonden meest alle eenzaam en verlaten langs de weg en er
waren Boeren geweest, die hier vreemd over opgekeken
hadden.
Wat moesten die winkels toch betekenen?
Als ze er naar vroegen, kregen ze ten antwoord, dat er
binnenkort een vrachtrij dersdienst tussen Mafeking en Johannesburg zou worden ingesteld en dat met het oog daarop,
die winkels werden opgericht.
's Maandagsmorgens te half zes waren de troepen van Jame123

son al te Ottos Hoop op Transvaals grondgebied. Ze klopten
de telegrafist Meiring uit zijn bed en vroegen hem, of hij
die morgen al telegrammen uit Pretoria had ontvangen. Meiring wreef zich de ogen eens uit; wat moest dat betekenen?
Ruiters, soldaten, oorlogstuig, maar het was toch vrede? Hij
begreep er niets van.
Nu hoe zat het, had hij telegrammen uit Pretoria ontvangen?
„Neen, ik heb geen telegrammen gekregen," zei Meiring
en dat was ook waar.
Jameson was blij met deze boodschap. Cas had zijn werk
toch wel goed gedaan. Ja, die Cas was nog niet zo mis. Hij
was later op de dag wel dronken aangetroffen, maar dat was
te vergeven geweest, 't was ook een lastig karweitje, dat hij
had moeten opknappen.
Meiring telegrafeerde aan zijn collega in Zeerust, wat hij
gezien had en deze seinde dit onmiddellijk door aan de
Commandant-Generaal Piet Joubert te Pretoria
Joubert spoedde zich met dit ernstige telegram naar de
woning van President Kruger.
De President zat, zoals hij dat gewoon was, op de veranda
een pijp te roken, toen Joubert met het telegram in de hand
aankwam.
Dadelijk verzocht Paul Kruger enkele regeringsleden te
ontbieden en samen lazen ze het telegram.
Er waren heren, die het niet geloofden.
Er zou op 6 Januari te Johannesburg een grote volksvergadering worden gehouden, dat wisten ze wel, maar dat er
in volle vrede vreemde troepen over de grenzen zouden komen,
dat was toch ongehoord, dat was monsterachtig.
Doch de telegrammen volgden elkaar snel op, en bevestigden het eerste bericht. Er was niet meer aan te twijfelen,
men had met een vijandelijke inval te doen.
Paul Kruger liet aan de regering van de Oranje-Vrijstaat
seinen om hulp, doch deze antwoordde, dat hij zich bezorgd
maakte voor niets. Ze hadden daar juist bericht ontvangen,
dat er troepen van de Chartered Company (dat was de maatschappij, die Rhodes had opgericht om de goudvelden van
Matabelenland te ontginnen) onder Jameson, om een omweg
te vermijden, uit Betsjoeanaland naar Mashonaland trokken.
Dit bericht gaf een hele opluchting en toen het van andere
124

zijden nog werd bevestigd — daarvoor zorgde Rhodes natuurlijk — was men geheel gerustgesteld.
Uit Zeerust bleven echter onrustbarende telegrammen binnenkomen en die waren zó dringend en zó stellig, dat de
regering van Transvaal niet langer aan de waarheid durfde
twijfelen.
Daarom ontvingen Piet Cronjé en Malan bevel om zo snel
mogelijk hun commando's bij elkaar te roepen en de inval
met geweld te keren. Het lot van de Republiek hing nu af
van de snelheid der paardenhoeven.
Piet Cronjé keek vreemd op, toen hij door de kleine ruiten
van zijn boerderij de telegrambesteller uit Potchefstroom
zag naderen, maar nog groter was zijn verwondering, toen
hij las, dat Jameson met gewapende troepen Transvaal binnen was gevallen en dat hij deze invaller moest gaan bestrijden.
't Was ondertussen Maandagavond vijf uur geworden.
Maandag 30 December 1895. Hij liet onmiddellijk de burgers
naar Ventersdorp opcommanderen en de volgende morgen
om vijf uur sprong hij met zijn vier zonen in het zadel en
bereikte na een rit van zes uur de plaats van verzameling.
Daar waren toen al zeventig Boeren bij elkaar. Er waren
er onder, die niet eens een jas aan hadden, anderen hadden
hun zadel vergeten of hadden zich de tijd niet gegund,
afscheid te nemen van vrouw en kinderen.
De tocht werd voortgezet naar Krugersdorp. Daar zou men
de vijand opwachten. Vroeg in de Nieuwjaarsmorgen van
1896 kwam Cronjé daar aan. Het commando telde toen reeds
tweehonderd vijftig Boeren. Cronjé had twintig uren in het
zadel gezeten. Hij telegrafeerde naar Pretoria, dat hij te
Krugersdorp was en verzocht enkele kanonnen te zenden.
Niet lang daarna verscheen ook Commandant Malan met
een zelfde aantal Boeren. Het beloofde daar te Krugersdorp
voor meneer Jameson een warme ontvangst te zullen worden.
Jameson was intussen heel gerust op de goede afloop van
de onderneming. Alleen was hij nog niet heel zeker van de
oproermakers in Johannesburg. Als die lui hem nu maar niet
in de steek lieten. Doch zie, op ongedachte wijze kreeg hij
ook hierover voldoende zekerheid.
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Tegen het vallen van de avond reed hem een eenzaam
ruiter achterop. Die ruiter was Sarei Eloff, een neef van Paul
Kruger.
Natuurlijk namen de dappere mannen van Jameson deze
Boer gevangen en brachten ze hem voor hun meester.
Daar gekomen, protesteerde Sarei heftig, omdat men hem
had gearresteerd.
„Wat heeft dat te betekenen?" vroeg hij aan de dokter.
„Ik rijd hier in volle vredestijd op mijn eigen grondgebied en
word me daar gevangen genomen. Wat zijn dat voor grappen?"
Ja, daarmee was Jameson wel wat verlegen. Hij kon toch
niet zeggen, dat hij op weg was naar Pretoria, om Paul Kruger
gevangen te nemen? Dat was al te gek.
Dus draaide hij er maar wat om heen, sprak van een vergissing en zeide, dat hij hem weer zou vrij laten, maar, dat
hij dan twee uur moest wachten voor hij verder reed. Sarei
werd door deze grootmoedigheid zó blij, dat het hem bepaald
loslippig maakte.
In vertrouwen wilde hij meneer Jameson wel meedelen, dat
het met de regering van Paul Kruger niets gedaan was. Die
had toch eigenlijk voor een staand leger moeten zorgenI Nu
een opstand dreigde, zaten ze daar in Pretoria met de gebakken peren.
„Weet jij ook, hoe het in Johannesburg gesteld i s ? " informeerde meneer Jameson. En Sarei verzekerde hem, dat
Johannesburg klaar stond om te beginnen. Nu was het de
beurt van Jameson, om blij te zijn. Hij liet Sarei vertrekken
en zette welgemoed zijn nachtelijke tocht voort.
't Ging nu regelrecht op Krugersdorp af en dat was heel
goed, want daar stond de val gereed. Ongehinderd kwamen
Jameson's soldaten boven op de Rand. In geen velden of
wegen was er één enkele Boer te zien. Waren ze Krugersdorp
gepasseerd, dan was het gevaarlijkste deel van de tocht achter
de rug. Van Krugersdorp naar JohannCoLurg was maar een
klein rukje en in Johannesburg stonden duizenden gewapende
opstandelingen gereed, om hem zijn triomftocht te vergemakkelijken.
Maar, daar ontving Jameson een spoedbericht van de
Gouverneur van de Kaapkolonie. „Harer Majesteits Regering
keurt deze inval op grondgebied van een bevriende staat ten
zeerste af." Zo luidde het telegram.
126

Wat was dat nu ineens voor gekheid?
Daar was zijn onderneming bijna geslaagd; hij zag zich
reeds in triomf door Pretoria rijden met die oude Paul
Kruger aan zijn zegekar gebonden en daar kwam de Gouverneur roet in het eten gooien.
Nu, maar daarvan was meneer Jameson helemaal niet gediend. De heren in Kaapstad gunden hem natuurlijk zijn
succes niet, dat was de hele zaak, Cas, waar was Cas, die
voortreffelijke draadknipper?
Ja, Cas was present. De whiskey was uitgewerkt. Cas
was nu weer geheel nuchter en toen Cas voor meneer Jameson
stond, die hij bij vergissing een paar rangen te hóóg betitelde,
gelastte deze hem, de telegraafdraden, die naar Kaapstad
leidden, door te knippen, opdat hij niet meer zulke akelige
telegrammen kon ontvangen.
Ditmaal deed Cas zijn werk heel goed en Jameson vernam
uit Kaapstad niets meer.
Al verder marcherend, waren zijn soldaten nu, zonder dat
zij het zelf wisten, in een val gelopen, waar ze niet gemakkelijk uit zouden komen. Net even ten Westen van Krugersdorp begon het lieve leven. Plotseling werden Jameson's
troepen van drie kanten beschoten, zonder dat er één vijand
te ontdekken viel.
Maar Jameson wist heel best, waar ze zaten. Natuurlijk
lagen die ellendige Boeren achter gindse kliprand. Wacht,
hij zou ze even mores leren I
Drie uur lang liet hij met zijn kanonnen de stellingen der
Boeren bombarderen en toen had hij de vaste overtuiging,
dat nu alle Boeren óf gedood óf gevlucht zouden zijn. Ja, ja,
er viel met Jameson niet te spotten I
Hij zond voor alle zekerheid zeven en twintig ruiters op
verkenning uit. Ze naderden het onzichtbare commando van
Malan tot een paar honderd meter afstand en werden toen
zo hevig door het snelvuur der Boeren ontvangen, dat slechts
het kleinste deel bij Jameson kon terugkeren, om te vertellen,
hoe warm ze ontvangen waren.
Maar Jameson gaf de moed niet op,
In gindse stelling schenen dus toch nog enkele Boeren te
zitten. Nu zou hij in een andere richting laten verkennen. Er
gingen vijfentwintig man op pad naar de wal, waarachter
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veldkornet Bodenstein verborgen lag. Deze kregen er nog meer
van langs, want geen man kwam terug.
Dat zag er voor Jameson dus niet mooi uit en hij schrok
er van. Het leek wel, alsof de Boeren tóch lont hadden geroken, ondanks het voortreffelijke werk van Cas. Was hij maar
in Johannesburg I
Maar hoe moest hij daar komen, als de Boeren hem in
hun onzichtbare stellingen tegenhielden?
Hij besloot de nacht af te wachten, maar de poging, die
zijn mannen 's nachts waagden, mislukte door de waakzaamheid der Boeren.
Zo brak de tweede Januari aan.
Jameson had besloten, dat hij vandaag moest zegevieren;
het koste, wat het wilde I
Maar de Boeren hadden ook maatregelen genomen en heel
goede!
In een kloof bij Doornkop stond Potgieter met zestig man
en op de kopjes achter hen hadden honderdtachtig man post
gevat.
Cronjé begon nu met zijn manschappen de troepen van
Jameson aan te vallen en op te jagen, in de richting van
Doornkop.
Daar stonden Potgieter en zijn mannen als rotsen. Jameson
was woedend, toen hij zag, in welk een vreselijke klem hij
gelopen was.
Maar wat hielp hem dat?
Hij moest trachten er weer uit te komen en dat lukte niet
te best. Wel vochten zijn mannen met de moed der wanhoop,
doch toen kwamen de kanonnen uit Pretoria. Ze werden
opgesteld en openden het vuur.
Nu was alles verloren, dat begreep de dappere dokter best.
Daar ging de witte vlag omhoog, of eigenlijk was het geen
witte vlag, maar een wit schort van een Kaffervrouw,
Dat was het teken van de overgave.
Cronjé snelde naar de overwonnen vijand: majoor White
schreide als een kind en Jameson beefde als een riet. Het was
een treurig gezicht. De Engelsen hadden zes en zestig doden
en die werden begraven in een diepe schacht, indertijd door
delvers gegraven maar weer verlaten, omdat er geen goud
zat. Daar lagen nu de dode mannen, die voor het goud hun
leven hadden opgeofferd.
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Onder de nuttige zaken, die de Boeren bij Doornkop buit
maakten, was ook een blikken trommel vol correspondentie,
waaruit men een duidelijk beeld kon vormen van het drijven
der revolutiehelden van Johannesburg, dat nu door Jameson
en de zijnen Judasburg werd genoemd, omdat zij hem in de
steek hadden gelaten.
De uitwerking van deze overwinning in de wereld was
geweldig.
Plotseling was Paul Kruger de grote heldenfiguur geworden, de Leeuw van Zuid-Afrika, de verdediger van het goed
recht en de onafhankelijkheid van een natie.
Uit alle delen van de wereld kwamen in de woning van de
President te Pretoria gelukwensen en telegrammen binnen.
Als de post weer met een lading de stoep opkwam, lachte
Paul Kruger maar eens tegen zijn vrouw en Tante Sannie
wist wel, dat haar man deze hulde-betuigingen niet al te hoog
aansloeg. Daarvoor kende hij zijn wereld te goed.
Piet Cronjé had Jameson en zijn mannen onder veilig geleide naar Pretoria gebracht.
Nu was de dokter er dan toch, maar niet als een triomfator.
Heel de wereld verwachtte nu, dat de bedrijvers van dit
gruwelstuk zouden worden doodgeschoten. Jameson en de
zijnen hadden niet anders verdiend. Ook vele Boeren meenden dat.
Maar Paul Kruger was een wijs staatsman.
Hij begreep, dat, als zij werden gedood, zij allicht tot martelaren verheven zouden worden. Daarom achtte hij het 't
beste, het spektakel van Jameson als een kwajongensstreek
te beschouwen en besloot hij ze allen aan de Engelse Regering
uit te leveren, opdat deze hen zou straffen.
De nacht voordat hij dit besluit nam, bracht hij door in
gebed.
Iemand uit de naaste omgeving van Paul Kruger zeide er
van: „Uren aaneen bracht de President alleen in de ontvangkamer van de Volksraad door. Op het laatst werd zijn lijfwacht van bereden politie, die hem in zijn gewoonten kende,
ernstig ongerust en vroeg zich reeds af, of hem een ongeluk
was overkomen. Ten slotte liep ik op mijn tenen naar de deur,
die op een kier stond en zag de President op zijn knieën
Paul Krüger. — 9
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liggen. Ongeveer een uur later kwam deze naar buiten op de
stoep en, mij op post ziende, legde hij zijn banden op mijn
scbouders en zei: „Kerels, wat zullen jullie vermoeid zijn,
vergeef me, dat ik je vergat." En dadelijk liet bij er op volgen:
„Maar ik heb uitkomst gevondenl"
Zeker, nu had Kruger uitkomst gevonden, bij was tot de
overtuiging gekomen, dat hij de raddraaiers niet ter dood
mocht brengen, maar nu moest hij nog klaar zien te komen
met zijn volk.
De mensen riepen om de dood van Jameson en zijn medeplichtigen.
De zaal van de Volksraad was geheel vol, toen deze zaak
aan de orde kwam. Paul Kruger stond van zijn zetel op en
sprak de vergadering toe. Hij hield een rede, die vier uren
duurde, en nog nooit was Oom Paul zó welsprekend geweest
als toen.
Na deze rede was bij totaal uitgeput, maar
bij bad zijn
voorstel er door gekregen en met een gebaar van afkeuring
werden de schelmen ter beschikking van de Engelse regering
gesteld.
Over de gehele wereld werd Paul Kruger's naam met grote
eerbied genoemd. Men eerde in hem zowel de staatsman als
de Christen.
De eerste verjaardag van Kruger nä de mislukte inval van
Jameson ontving de President twee prachtige marmeren
leeuwen ten geschenke, 'n Beter geschenk had Barney Barnato niet voor Paul Kruger — de Leeuw van Zuid-Afrika
— kunnen bedenken.
De beide beelden — de een slapend en de andere wakend
— werden in alle stilte naar de tuin van het presidentshuis
vervoerd. Tante Sannie was bij het complot betrokken; één
week vóór de verjaardag werden zij op stenen voetstukken
ter weerszijden van de ingang geplaatst, gehuld in zeildoek.
Elke dag passeerde Paul Kruger die eigenaardige versiering,
maar dan knipoogde hij er eens tegen en deed verder, alsof
hij niets zag.
Op 10 October 1896 waren er reeds om zes uur veel vrienden van de President om zijn huis verzameld.
Nadat Paul Kruger eerst met zijn gezin de morgengodsdienstoefening had gehouden, kwam hij buiten en werden de
zeildoeken-omhulsels weggetrokken. Met een kleine toe130

spraak werden de leeuwen hem namens meneer Bamato
aangeboden.
De President was bijzonder ingenomen met dit geschenk en
hij liet zijn zoon Tjaard een brief schrijven aan Barnato in
Londen, om hem te bedanken. Daarop ging de President op
een stoel tussen de beide leeuwen zitten en werd hij in deze
houding gefotografeerd.
Dit was de een en zeventigste verjaardag van Paul Kruger.
Hij werd met buitengewoon veel opgewektheid gevierd,
ondanks het feit, dat zich aan de verre horizon reeds onweerswolken samenpakten.
En Paul Kruger wist dit.
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HOOFDSTUK XX.
In ballingschap.
Toen Paul Kruger in 1898 voor de vierde maal tot president
van de Zuid-Afrikaanse Republiek werd gekozen, geschiedde
dit met een overweldigende meerderheid van stemmen.
Er werden maar even 12858 stemmen op hem uitgebracht.
Op 12 Mei van dit jaar legde hij voor de vierde maal zijn
eed af als president en toen wist hij al, dat een geweldige
storm over zijn volk zou losbarsten.
Tot het laatste toe heeft Paul Kruger alles in het werk gesteld, om de oorlog te voorkomen, doch dit bleek niet mogelijk.
De Chartered Company, dat was de maatschappij, die de
heer Rhodes in het land van de Matabelen-Kaffers had opgericht, dreigde over de kop te zullen gaan. Dat was geen
wonder, want in dat „land van bedrog" werd immers geen
goud gevonden.
Om deze ramp te voorkomen, wilde Rhodes toen beslag
leggen op de goudvelden van Transvaal en heel het streven
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van deze man was er op gericht, om een conflict met de
Boeren u i t t e l o k k e n .
En werkelijk, dit gebeurde.
Op 11 October 1899, de dag na Paul Kruger's vier en zeventigste verjaardag, brak de oorlog uit.
Van meet af aan stond de Oranje-Vrijstaat aan de zijde
van Transvaal.
In de gehele wereld werd deze ongelijke strijd met grote
spanning en, wat de Boeren betreft, met grote sympathie
gadegeslagen.
Men gevoelde, dat het recht aan de zijde was van Paul
Krugcr.
Natuurlijk kon de President niet meer deelnemen aan
de oorlog. Maar wel leefde hij van dag tot dag met zijn
mannen mee.
Drie keer reisde hij naar de fronten in Natal en de OranjeVrijstaat.
Na de overijlde terugtocht van de Boeren uit het kamp
van Ladysmith naar de Biggersberg, verscheen Paul Kruger te
Glencoe tussen de commando's. Hij weigerde de commandanten de hand te geven, beschuldigde hen er van, dat zij
zich in het ogenblik van het gevaar als lafaards gedragen
hadden en brullend van woede schreeuwde hij uit de tent
van zijn hoofdkwartier hen toe:
„Als ik maar vijf jaar jonger was geweest, dan had ik jullie
zelf kunnen laten zien, wat het betekent, om met tienmaal
minder manschappen tegenover de vijand te staan!"
Toen dropen ze beschaamd af, want ze wisten heel goed,
dat dit geen grootspraak was. In zijn lange leven had Paul
Kruger herhaaldelijk getoond, welk een heldenhart hij bezat.
De plaats waar de Leeuw van Zuid-Afrika thans zijn stem
liet horen, kon het getuigen. Achter hem rezen de toppen
der Drakensbergen op en in diezelfde bergen had hij gevochten tegen de sluwe bergkoning Mosjesj, die in de mist zijn
gewapende Basoeto's op Paul Kruger had afgezonden.
Enkele dagen later vertrok de President naar het front in
de Oranje-Vrijstaat. Hij was om. vergezeld van zijn kleinzoon. Heen en weer hotsend kwam hij binnen het bereik van
de granaten in het gevecht van Poplar Grove. Op twintig
meter afstand van zijn wankel voertuig barstte een lyddietbom, zodat het zand over het gezelschap heenstocf.
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„Knap, zoals die cadeautjes van de Koningin *) springen,"
zei Kruger lachend.
Hij slaagde er volkomen in, zijn mannen moed in te spreken,
maar het scheelde weinig of Kniger-zelf was gevangen
genomen.
Want generaal French was te weten gekomen, waar Kruger
zich bevond. Hij hoopte, dat het hem gelukken zou de President in handen te krijgen. Daarom liet hij door zijn ruiterij
een snelle aanval doen op de Boeren-stelling. Het was alleen
aan het moorddadig Mausergeweervuur van de Pretoriaanse
bereden politie te danken, dat deze toeleg niet gelukte, ofschoon Paul Kruger er zelf bijna het leven bij ingeschoten
had.
Op 7 Mei 1900 kwam de Volksraad te Pretoria bijeen.
Het was midden in de oorlog en-vele zetels waren ledig,
omdat zij, die er behoorden te zitten, in de strijd gesneuveld
waren.
De oude Paul Kruger hield een rede, waaruit we het volgende overnemen:
„Wij hebben niet gezocht, dat het bloed, dat op de aarde
ligt, zou vergoten worden; want wij hadden bijna al onze
rechten afgegeven; doch toen men ons wilde vermoorden,
konden wij niet meer toegeven. Hoe is het met Achab gegaan? De machtige vijand kwam tot voor de muren der stad
en men had de moed verloren. Doch de profeet Gods kwam
en zeide: „Vreest niets." Toen stond God op en op die God
moeten wij vertrouwen, want het is nog dezelfde God. Laten
wij dus niet leven, alsof er geen God bestaat. Hij regeert. In
het begin was het Woord en het Woord was God en het
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Let
op de geschiedenis, die ons tot voorbeeld moet zijn.
Het is nog dezelfde God, die winden en stormen op zee stilt,
en zijn arm is niet verkort. Sommigen vragen: maar ziet dat
dan alleen op de Kerk in de twee Republieken? Neen. Ziet
de drie jongelingen in de vurige oven. Hebben deze zich alleen
verheugd? Neen, Gods Volk over de ganse aarde. Was het
alleen voor Daniël in de leeuwenkuil? Neen, maar voor alle
Christenen op de gehele aarde. Zo gebruikt de Here dikwijls
een klein klompje, waaraan Hij Zijne wonderen toont tot voor*) Koningin Victoria.
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beeld voor de gehele Christenwereld. Laat ons dus strijden
in de naam des Heren tot het einde toe.
Het is verwonderlijk, hoe de andere Mogendheden eenparig
met ons zijn en hoe gans Europa eenparig voor ons bidt, en
zal de Here die gebeden afwijzen? O neen, vertronvyt toch
op de Here en laat ons in Hem volharden en Hij zal wonderen verrichten.
Al komt het ook zo ver, dat ik naar St. Helena gezonden
zou worden, ook dan zal de Here het volk terugbrengen en
bevrijden en hetzelfde oordeel zal dan vallen op Babyion, de
veroorzaker van al het gestorte bloed. Wij strijden voor de
vrijheid, door God ons geschonken.
Ik zeg nogmaals: mogen er broeders uit deze Raad en
andere personen door het zwaard vallen, die streden in de
naam des Heren en geloofden, dan, zo zegt Gods Woord,
worden zij geofferd op het altaar ter meerdere glorie van
Zijn Naam en ter verheerlijking van Zijn Kerk, welke in dit
punt des tij ds staat, om openbaar te worden gemaakt.
De Kerk moet beproefd en gewonnen worden en daarom
kan ik niet geloven, dat het door deze buitengewone oorlog
toegelaten zal worden, dat wij verdelgd worden. De oorlog
zal duren tot de Here zegt: Tot hiertoe en niet verder,"
Zo sprak Paul Kruger op 7 Mei 1900 in de Volksraad.
Het is niet zover gekomen, dat hij gevangen genomen en
naar Sint Helena vervoerd werd.
Wel bleek het noodzakelijk, dat de President het land verliet; allereerst terwille van zijn eigen veiligheid, maar ook
omdat hij in Europa wilde beproeven hulp te verkrijgen voor
zijn verdrukt volk.
Maar het was een gevaarlijke reis en daarom bood de jonge
Koningin van Nederland hem de kruiser „Gelderland" aan,
om de President over te brengen van Zuid-Afrika naar
Europa.
Tante Sannie kon niet mee, zij bleef eenzaam achter in
Pretoria, terwijl de oude Leeuw van Zuid-Afrika in Europa
zijn laatste krachten ging gebruiken in dienst van zijn land.
Het was een hartroerend afscheid, dat de beide oudjes
van elkander n a m e n . . . .
Langs de spoorweg, waarvoor Kruger zich zoveel moeite
135

had gegeven, reisde hij naar Lorenzo Marques, waar de „Gelderland" gereed lag.
De zeereis werd gelukkig volbracht en de ontvangst in
Frankrijk was zeer hartelijk. Doch tevergeefs beproefde Kruger in Frankrijk en Duitsland hulp te verkrijgen voor zijn
volk. Daarop reisde hij naar Nederland.
De President vestigde zich toen daar.
De berichten, die uit zijn vaderland kwamen, werden steeds
ongunstiger en het was hem aan te zien, dat deze gang van
zaken hem zeer ter neer drukte.
Na enige tijd te Utrecht te hebben gewoond, vestigde Paul
Kruger zich te Hilversum, eerst in de villa „Casa Cara", later
in „Oranjelust".
Hier bracht hij zijn dagen door met het lezen in de Bijbel
en het nagaan van de berichten, die van het oorlogsterrein
werden gezonden.
Op zekere dag kwam er een telegram uit Pretoria, waarmee
de naaste omgeving van de President zeer verlegen was.
Dit telegram toch meldde de dood van Kruger's vrouw. Tante
Sannie, met wie hij zoveel jaren lief en leed had gedeeld.
Hoe zou men dit treurige nieuws aan de President meedelen?
Men durfde bijna niet. Maar men begreep wel, dat het niet
aanging, dit bericht eenvoudig te verzwijgen. Dus vatte er
iemand moed en deelde Paul Kruger mee, dat zijn vrouw was
overleden. De President bleef onder deze mededeling verwonderlijk kalm. Tot hen, die hem schreiend hun deelneming
kwamen betuigen, zeide hij: „De Bijbel zegt, dat wij in onze
tegenslag sterk moeten zijn."
Zo sprak hij, maar zijn naaste omgeving wist heel goed, welk
een zware slag hem getroffen had.
De Hollandse winter was voor de zoon van het zonnige
Zuiden echter te guur, daarom bracht Kruger dit jaargetijde
door in Zuid-Frankrijk, te Mcnton.
Eindelijk kwam het bericht, dat de Boeren de strijd hadden
opgegeven en dat de vrede was getekend. Het was de vrede
van Vereeniging, die op 31 Mei 1902 werd gesloten en de
plaats, waar dit feit voorviel, hield een belofte in.
De drie voornaamste generaals, Botha, De Wet en De la
Rey, kwamen nu naar Nederland, om de oude President
mee te delen, hoe de zaken zich hadden toegedragen. Hij
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herinnerde de generaals aan de tekst 2 Cor. VIII 3: „Want
zij zijn naar vermogen — ik betuig het — ja, boven vermogen gewillig geweest."
Hij zeide verder: „Wat mij betreft, nog geheel er van afgezien, dat er een einde is gemaakt aan het bloedvergieten en
het vreselijk lijden van het volk der beide Republieken, ben
ik overtuigd, dat God de zijnen niet verlaat, ook al schijnt
dit zo. Daarom onderwerp ik mij aan de wil des Heren.
Ik weet, dat Hij het verdrukte volk niet ten onder zal laten
gaan. Hij is de Here en heeft alle harten in Zijn hand en
bestuurt ze naar Zijn wil."
Hij verlangde zeer naar Zuid-Afrika, doch zijn trots verbood hem er heen te gaan. Hij bleef in Nederland, waar hij
hoog vereerd werd. Op den duur kon de President het Nederlandse klimaat niet verdragen en daarom bleek het in de
zomer van 1904 nodig, dat Paul Kruger zich te Clarens in
Zwitserland vestigde. Hier heeft hij nog een aantal gelukkige
dagen doorleefd, omringd door zijn dochter en zijn kleinkinderen.
Met zijn hart vertoefde hij dagelijks in Zuid-Afrika en
gelukkig, de berichten, die overkwamen, waren goed.
De generaals Botha en Smuts konden hem meedelen, dat
zijn geliefd vaderland uit de as herrees.
Toen was de President tot in zijn ziel geroerd.
Nog eenmaal veerde zijn oude levenskracht op en hij
schreef een brief, die men als het testament van Paul Kruger
kan beschouwen.
Daarom nemen we die brief in zijn geheel op.
Clarens fVaud), Zwitserland,
29 Junie, 1904.
Waarde Generaal, — Het is mij een groot voorrecht de
ontvangst te kunnen erkennen van Uw kabelgram van den
21en Mei en Uwen brief van den 29en dierzelfde maand,
waardoor mij de groet wordt overgebracht van het Kongres,
van 23—25 Mei te Pretoria gehouden.
Bij alle treurigheid en leed, die mijn lot zijn, stemde mij
deze groet tot dankbaarheid. En van ganscher harte dank
ik u allen, die tezamen gekomen om te beraadslagen over
't heden en de toekomst, gedacht hebben aan hun ouden
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Staatspresident en daardoor getoond hebben het verleden»
niet te hebben vergeten. Want wie zich een toekomst scheppen
wil, mag het verleden niet uit het oog verliezen.
Daarom: Zoekt in het verledene al het goede en schoone,
dat daarin te ontdekken valt, vormt daarnaar Uw ideaal en
beproeft voor de toekomst dat ideaal te verwezenlijken.
Het is waar, veel van wat was opgebouwd, is thans vernietigd, vernield, gevallen. Doch met eenheid van krachten kan
weer worden opgericht, wat thans daarneder ligt.
Het stemt mij tevens tot dankbaarheid, te zien, dat die
eenheid, die eendracht bij U regeeren. Vergeet nooit de
ernstige waarschuwing, die ligt in het woord „Verdeel
en
H e er SC h, en maak dat dit woord op het Afrikaansche volk
nooit
van toepassing zal kunnen zijn. Dan zullen onze
nationaliteit en onze taal blijven en bloeien.
Wat ik zelf nog daarvan zien of beleven zal, ligt in Gods
hand. Geboren onder de Engelse vlag, wensch ik niet daaronder te sterven.
Ik heb geleerd te berusten bij de bittere gedachte, de
oogen te zullen sluiten in den vreemde als 'n balling, bijna
geheel alleen, ver van bloedverwanten en vrienden, die ik
waarschijnlijk nooit zal wederzien; ver van den Afrikaanschen
grond, dien ik wellicht nooit weer betreden zal; ver van het
land, waaraan ik mijn leven gewijd heb, om het te openen
voor de beschaving en waar ik een eigen natie zich zag ontwikkelen.
Maar die bitterheid zal worden verzacht, zolang ik de
overtuiging mag blijven koesteren, dat het eenmaal aangevangen werk wordt voortgezet. Want dan houden mij staande
de hoop en de verwachting, dat het einde van dat werk goed
zal wezen. Zo zij het.
Uit de diepte van mijn hart groet ik u en het gansche Volk.
S. J. P. KRUGER.
Nauwelijks twee weken na het schrijven van deze brief
lag Paul Kruger met zware koorts. Hij had opnieuw longontsteking gekregen en thans was het ernstiger, dan destijds
in Den Haag. Reeds op Donderdag 14 Juli 1904 overleed
Paul Kruger, Zijn lijk werd gebalsemd naar Den Haag overgebracht en daar bijgezet op „Oud Eik en Duinen",
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Met het stoomschip „Batavier VI", dat de Nederlandse
Regering tot dat doel had laten inrichten, werd het stoffelijk overschot later naar Zuid-Afrika overgebracht.
In de Gedenkzaal der Hugenoten te Kaapstad lag de kist
plechtig opgebaard. Vijf dagen lang trok een menigte volk
vol eerbied langs deze kist. Uit alle landen waren kransen
gezonden, die het vertrek bijna geheel vulden.
Daarna werd per extra-trein het lijk naar Pretoria vervoerd, waar het ter ruste werd gelegd naast dat van Tante
Sannie op het eenvoudige kerkhof van de oude hoofdstad
der Republiek.
Bij deze begrafenis werd gesproken door President Schalk
Burger, generaal Christiaan de Wet en generaal Louis Botha.
De laatste las boven de groeve de brief voor, die Krüger
kort voor zijn dood tot zijn volk had gericht en die nu werd
aangehoord door de duizenden, die op het kerkhof waren
samengestroomd.
De grote balling was weergekeerd en rustte nu in de geliefde vaderlandse grond.

NO

BESLUIT.
De geschiedenis van Paul Kniger's leven is ten einde.
Hij is in ballingschap gestorven, terwijl zijn land onder
vreemde heerschappij verkeerde.
Is het leven van Kruger nu een mislukt leven geweest, is
hij een ridder van de droevige figuur geweest en zal hij onder
ons blijven voortleven als een dramatische verschijning?
Neenl
Reeds bij de onthulling van het standbeeld voor Paul
Kruger, in 1921 te Rustenburg, sprak Generaal Jan Smuts:
„Kruger zal nog zegevieren in Zuid-Afrika en is al goed
op weg, dit te doen. Zuid-Afrika zal zich tot een sterke
staat ontwikkelen.
Hoewel het leek, of de oude President met nederlaag in
zijn graf daalde, de tijd heeft geleerd, dat zijn geloof gezegevierd heeft. Wij moeten dankbaar zijn, dat wij zulk een groot
man als Kruger hebben gehad.
Grote mannen spelen een grote rol in de volksgeschiedenis. Zij binden het volk samen. Maar vele grote mannen
hebben een bitter lot. Zij zijn, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft: mannen van smart. Zij moeten als het ware hun
zielen uitgieten en wel dikwijls zonder erkentelijkheid. Maar
dit zijn de mannen, die een volk opbouwen en hun zielen
worden als het ware de zielen van het volk."
Paul Kruger heeft gestreden voor de vrijheid van Transvaal
en Oranje-Vrijstaat.
Vier staten leven nu verenigd als de „Unie van ZuidAfrika": Transvaal, Oranje-Vrijstaat, Natal en de Kaapkolonie! en onder een eigen vlag; Oranje, wit, blauwI
Dat het nog zover heeft kunnen komen is te danken aan
de grote arbeid van Paul Kruger — de Leeuw van Zuid-Afrika.
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